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TEREPPLASZTIKÁK ÉS TÁJSZOBRÁSZATI MEGKÖZELÍTÉS  

A TÁJÉPÍTÉSZETI KÉPZÉSBEN 

Eplényi Anna13   
Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar,  

Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék 

 

Bevezetés 

A fásítás, a növényalkalmazás, a burkolás és a köztéri bútorok tervezése mellett a tájépí-

tészeti diszciplína egyik alapvető szakterülete a tereprendezés is, amely a hazánkban  

inkább műszaki tartalommal bír; földtömegek kiemelése, elegyengetése vagy éppen sza-

bályos rézsűk, oldalak kialakítása, ill. a vízelvezetés megoldása. Ezzel szemben a nemzet-

közi porondon a „terep(át)alakítás” (= landform / terrain modelling) az elmúlt 

emberöltőben egyfajta „relief – domborítás – művészi földformálás” minőséget is kap, 

amely a tájépítészetet nagyobb ívű térbeli tervezéséhez, egyfajta „térszobrászathoz” teszi 

hasonlatosabbá. A művészeti tereprendezés és terepplasztika tématerülete az építészet‐
tájépítészet‐szobrászat és land‐art határterültén helyezkedik el. Az itt bemutatott tema-

tika a műszaki-tereprendezés megközelítés helyett a művészi és szobrászati igényű, elvont 

tájképek által imitált terepalakítás kérdéskörét állítja középpontba – empirikus szemléletű 

manuális alkotófeladatokon keresztül. A tanulmány első része a művészi tereprendezés 

kerttörténeti aspektusát vizsgálja, második része az egyetemen végzett alkotófeladatok 

rendszerét mutatja be.  

Művészi tereprendezés-történet  

A középkori várkert-jeleneteken feltűnő gyeppadok (gyeppel borított, téglafalú földpa-

dok) az első gyepszobrászati alkotások. A kilátásra nyitó reneszánsz kertekben alapvetően 

vízszintes teraszokat alakítottak ki igen nagy földmozgatással, amelyeket magas támfalak 

választottak el egymástól. Ezzel szemben a barokk kertek térbeli szintjei már szélesedő, 

éles peremű, fegyelmezett gyeprézsűkkel emelkedtek fel. A kis boszkék belsejében süly-

lyesztett labdagyepek voltak, ahova gyeplépcső vezetett (Alsó-Belvedere). A tájképi ker-

tek természetes tereprendezése mára alig felismerhető: a komoly földtömegszámításokat 

igénylő tavak felduzzasztásán túl (Stourhead, Blenheim, Dég) sok síkvidéki kertben feltű-

nik a mikro-tereprendezés, azaz az utakat szegélyező finom terepmanipulációk (+/- fél mé-

ter), amellyel izgalmasabbnak hat az térélmény (Bruck an der Leitha).  

1720 körül a korai tájképi kertek tervezője Ch. Bridgeman Claremontban különös, gyep-

ből készült színházat (nézőteret) tervez valószínűleg S. Serlio Belvederére készült lépcső-

tervétől ihletve14. A tóra néző 80 m átmérőjű körcikkek és rámpák a minden évben 

 
13 A cikk az MMA-MMKI Ösztöndíjprogramja keretében készült: „Művészi terepplasztikák – Kortárs tájszobrászat” című kutatásban, 2018-2021.  
14 John Dixon Hunt: A World of Gardens, Reaktion books, 2012., p. 157  
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megrendezésre kerülő Fête champêtre kerti mulatság kellékei voltak. A fátlan, zöld gyep-

szőnyeggel borított angol tájban mai napig jó állapotban látható nem csak ez a szobrászati 

műremek, hanem az időben távolabbi reneszánsz műdombok, középkori mezőgazdasági 

teraszok (lynchet), a római erődök és védvonalak sáncai és a bronzkori halomsírok és 

utak is. A háborús frontoktól, a nagyüzemi mezőgazdasági műveléstől megmenekült  

angol tájban minden kor gyep-lenyomata szépen kivehető.   

Mindezen tájformálási hagyományok esszenciáját támasztja fel a ’80-as években Charles 

Jencks, posztmodern építész, aki tájépítész feleségével a Portrack House-i kertjükben  

hatalmas földből készült csigában csavarodó műdombot és tóparton hullámzó terepala-

kulatot tervez a látogató lassítása, körbefordítása céljából15. Az akkor még döbbenetesen 

újszerű földszobrai mára védjegyévé váltak (Scottish National Museum of Art, Jupiter 

Artland, Northtumberlandia, Crawick Multiverse). Kim Wilkie16, fiatalabb angol tájépítész 

szintén a gyepplasztikák mestere, de érzékenyebb, finomabb palettával, funkcionálisabb 

szereppel alkalmazza plasztikáit, főként magánkertekben.  

A tájképi kertekben megjelenő szabadkőműves jelképek között egyedülálló a branitzi  

Tumulus, amelyet 1854 és ’56 között emelt H. von Pückler. A tó közepén álló, 20 méter 

magas, a mai napig meghökkentően kortárs-szellemiségű földpiramis a maradandóság 

jelképe, ahová 1871-ben ő magát is eltemették. 100 évvel ezután, az 1959-es zürichi 

kertészeti kiállításon E. Cramer kísértetiesen hasonló konceptuális, letisztult és tárgyilagos 

alkotást hozott létre 4 gúla egyensúlyával. Az akkor sok kritikát kapott ’Költő kertje’  

néhány évvel később már nemzetközi hírnevet szerzett neki.17  

Amerikában Isamu Noguchi az a művész, aki játékos reliefjeivel (Contoured Playground, 

1941) már a ’40-s években feltöri, megmozgatja a tájépítészeti járószintet, és nagy hatással 

lett az újtípusú, kreatív játszótértervezésre. Manapság figyelhetjük csak meg, hogy  

micsoda mozgáskombinációkat és szerfelett örömet okoz a gyerekeknek az öntött 

gumiburkolatokból készült dombokon, buckákon való eszköz nélküli szaladgálás (pl.: új 

margitszigeti játszótér, Csúszdapark, BUGA 05 és Van Campenvaart Playground). Már 

Noguchi is kísérletezett a tájformák terepformába való absztrakt leképezésével 

(California Scenario, 1979), de ennek kiteljesítője Lawrence Halprin lett, aki munkáiban 

mind-mind az amerikai geomorfológiai folyamatokat tanulmányozta: a víz dinamikáját, 

eróziós, romboló folyamatait, a kanyonok alaktanát. Ikonikus portlandi terén, a Lovejoy 

Fountain Plazan a Grand Canyon rétegeiből levezetett térszínek szintvonalakként 

látszódnak, amelyben egy drámai, szurdok-vízesés a téri esemény. Grandiózus, elemi erőt 

sugárzó vízeséseiben (Ira Keller Fountain) a terep már inkább vertikális sziklaformációvá 

tornyosodik.  

A posztmodern időszak tájépítészetében18 Jencks mellett megjelenik még néhány ikoni-

kus alkotás, mint a 1974-es Parc des Coudrays körte- és tejesüveg formájú, vagy a San 

 
15 Charles Jencks: The Garden of Cosmic Speculation, Frances Lincoln Ltd, 2003. p. 50-78.  
16 Honlapja és tervezési munkái: www.kimwilkie.com 
17 Oláh Brigitta: A modern kertművészet és a Land Art határán – Poéták kertje: Ernst Cramer – Az Úttörő, in: Lippay - Ormos - Vas Tudományos Ülésszak., 

BCE, 2007. p. 34.  
18 Christian-Oláh Brigitta: A posztmodern tájépítészet: elméleti háttér és megjelenési formák, PhD, 2016., SZIE 
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Diegoi Children Park (1988) 20 darab köralakú, ritmikusan ismétlődő műdombjai. Egy 

nagyobb, természetesnek tűnni akaró tagolt domb jellemzi a barcelonai Park del Clot 

(1985) és az óbudai Holdudvar térszerkezetét. Az egyre népszerűbbé váló terepplaszti-

kai ötlettár kiszélesedéséhez a 1990-es években Martha Schwartz (Courthouse Plaza 

Minneapolis, a kanadai Mc Leod Tailing bányarehabilitációja) és Maya Lin (11 minute line, 

Storm King Wavefield, A fold in the field) landart munkái is hozzájárultak. Mindkettejükre 

igaz, hogy tudatosan használják a gyepdombokat ritmizáló, térelválasztó szereppel, de 

azok természetes formákkal, ívekkel, hajlásszögekkel vannak kialakítva – azaz nem jelen-

nek meg éles, szögletes oldalak.  

Az ezredforduló óta egyre erősebb a „landform building” – kortárs építészeti törekvés –, 

amely a zöldtetős, terepszint alá süllyesztett, terepbe ágyazott – eltüntetett – tömegeivel 

a tájjal való szorosabb szimbiózisra törekszik (pl. Wenchuan Earthquake Museum, Kar-

lovac Aquarium, Antinori Winery). Ezekhez a térbeli helyzetekhez nagyléptékű  

terepmunkálat kapcsolódik, amely azonban mimikri jellegéből kifolyólag mégis alig felis-

merhető, azaz tájba simuló.  

Tájtörténeti gyökerekhez nyúlik vissza két holland kortárs tájépítészeti munka, amelyek 

során I. világháborús lövészárok-rendszert (Green Road része Honswejk, REDscape) és 

erődöt (Fort Werk aan ’t Spoel, RAAAF) rekonstruáltak. Mindkettőben nagy műgonddal 

alakították ki a növényzet nélküli gyepéleket, árkokat szegélyező rézsűket és támfalakat, 

hogy az egykori haditechnika hitelesebben átélhető legyen.  

Végül lehatárolhatjuk a művészi tereprendezés utolsó szeletét, a táji léptékű beruházá-

sokat. Két ikonikus, díjazott kortárs példájának egyike az amsterdami Schiphol repülőtér 

melletti rézsűrendszer (H+N+S), amelynek 4-5 m magas párhuzamos dombsorai lénye-

gesen csökkentik a kifutópályák zajszennyezését; másik pedig az Aire folyó élőhelyreha-

bilitációja (G. Descombes), mely során többszáz méter hosszúságban készítettek elő egy 

új rombusz-hálós folyóágyat, melyben a folyó megtalálhatja új útját, miközben a holtágak-

ban is gazdag élővilágot hoz létre. Mindkét példa jelzi, hogy nagyobb léptékben is fontos 

a művészeti – szobrászati térformálás.  

A fent bemutatott történeti példákból látható, hogy nehéz meghatározni a művészi te-

repformálás határait a különböző szakágak között (tájépítészet – építészet – szobrászat), 

de egy dologban azonban mindegyik példa közös: helyspecifikusan, az adott földterület 

szerves „test-/földrészeként” jelennek meg. A terepből kialakított földformák sokszor ter-

mészetességét sugároznak, és a Genius Locival is egy mélyebb, harmonikus kapcsolatot 

feltételeznek, hiszen elmozdíthatatlanok.  

A terep-tervezés művészetpedagógiai módszerei 

Hogyan lehet ehhez a szemlélethez közelebb hozni a hallgatókat? Hogyan lehet meglátni, 

hogy egy hely milyen térformálást kíván? Hogyan lehet a terep(át)alakítást oktatni? Me-

lyek azok az irányelvek, anyagok, eszközök, módszerek, amelyekkel ez az összetett térbeli 

rendszer tanítható, fejleszthető? A tanulmány ezekre a kérdésekre ad kipróbált módszer-

tani példákat.  



Eplényi Anna – Terepplasztikák és tájszobrászati megközelítés a tájépítészeti képzésben 

Füleky György emlékkonferencia - A Táj változásai a Kárpát-medencében, XII. tájtörténeti tudományos konferencia 

44 

A SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Karán „Kortárs-művészi tereprendezés” nevű 

szabadon választható tárgy (2018) művészet‐elméleti céljai: a művészi tereprendezés nem-

zetközi viszonylatokban történő vizsgálata, annak tervezés‐elméleti, grafikai és műszaki 

elemzése, a kreatív térplasztikai megközelítések lehatárolása, kortárs alkotók, irodák és 

alkotások leírása. A tárgy oktatásmódszertani célja volt: olyan oktatási segédlet készítése, 

amely elméleti szövegrészeket, előképeket, jó gyakorlatokat tartalmaz, ugyanakkor lehe-

tőséget teremt a diákok tér-/tájmorfológiai megfigyeléséhez, és a szabadabb terepformá-

lási készségei felé nyit új kapukat, ezzel segítve elő a művészi tereprendezés 

gondolatkörét. A fent említett tárgy mellett a „Szabadkézi rajz és tervezésgrafika 1-2.”, 

valamint a „Creative Art Lesson on Modern sculpturing” és a „Visual Graphic and Land-

scape Communication” tantárgyak keretében készültek.  

01_ Térformarajzok és helynevek összekapcsolása 

Ismerjük meg hazai tájaink, szűkebben vett tájegységünk tájformáit annak alakjaival és 

tájnyelvi szókincsével; hiszen csak azt tudjuk megnevezni, amire szavunk van – és minél 

inkább bővül szókincsünk, annál finomabban tudjuk leírni a domborzatunk változatos 

formavilágát –. Az általában használt „hely, domb, völgy” alapszókincsen túl Hefty Gyula 

Andor és Árvay József nyelvészek „térszíni formák név-gyűjteménye” alapján19 falméretű 

táblarajzot készítettünk közösen, amelyen további félszáz kifejezést rajzoltunk össze, úgy-

mint: csúp, tető, ság, hát, nyak, kópa, nyereg, begy, verőfény, mál, szirt, orom, tér, pad, szoros, 

zug, katlan, vápa, szakadás, ágazat, mart, torok, szád, lonka, róna... stb. Nemzetközi hallga-

tóink saját hazájukról készítettek terep panoráma-rajzot feliratozva a jellegzetes térfor-

mák rajzaival, megnevezve azokat anyanyelvükön és angolul.  

02_ Agyagból készült terepplasztikák, domborzatok 

Mindenkiben élnek belső tájformák, tájalakulatok, amelyek között otthonosan mozog. 

Bármennyire egyszerűek is ezek a hegy-völgyi alakzatok, mégis minden diák keze között 

más-más formakombinációt öltenek. Olyan modellt készítettek a hallgatók (előképek nél-

kül), amely 5-6 magas- és mélypontot kellett tartalmazzon a változatosság elősegítése 

érdekében. A 45 perces agyagozás alatt jól átélték a reliefhelyzeteket, a terepmozgalmas-

ságot: a lejtők hajlásszögét, alakját és a völgyek egymásba kapcsolódását, tágabb rendsze-

rét.  Az agyag könnyen lehetővé teszi a módosításokat, finom változtatásokat – 

emeléseket, süllyesztéseket. A táj itt mint elvont előkép, egy korlátok nélküli áramló-világ, 

amely még az óvodás-kisiskolás világ számára is izgalmas és technikailag is kivitelezhető 

feladat. A Logiplaces-Lodigeez20 ötlete alapján az agyagterepasztalokat szétvágva 5 x 5-

ös térbeli puzzle-é is alakíthatjuk.  

 
19 Hefty Gyula Andor: A térszíni formák nevei a magyar népnyelvben, Nyelvészeti Füzetek 66. Bp., 1911. és Árvay József: A térszíni formák nevei Kalotaszegen, 

in: A Magyar Népnyelv IV. Debrecen-Kolozsvár, 1942. p. 3-50. 
20 www.logideez.com/logiplaces 
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18. ábra – A kortárs művészi tereprendezés c. tan-

tárgy terítése, 2018. dec. 11. 

 

19. ábra – Mesterszakos tájépítész diákok kubista 

rajzai terepmodelleikről, 2019. 

03_ Domborzatok különböző grafikai átírásai 

A saját agyagtájplasztika kitűnő modell! Szabálytalan formái miatt még a kevésbé rutinos 

rajzosoknak is sikerélményt nyújt, mivel lerajzolása rugalmasan alakítható, javítható. Egy 

kézbevehető, forgatható térbeli modell közeli megfigyelése sok gyakorlati tapasztalattal 

jár akár látványszerű-, akár felülnézeti ábrázoláshoz használjuk: kétszínű rajz súrlófényben, 

térképészetgrafikai rajzok (oldalnézeti, eséstüskés, domborzatárnyékolás, stb.) amelyek 

térképészettörténeti előadást is kaptak olyan alkotókról, akiknél a művészeti grafikai elő-

teljesebben jelentkezik (pl. Xaver Imfeld, Eduard Imhof, Hal Shelton), végül kubista-abszt-

rakciós feladatokat vastag filctollakkal, amelyben egyszerűsíteni kell a látványt, ill. 

tónusfokozatokra bontani. A maroknyi, egyszerűbb modelleket kézbe véve, arról köny-

nyedén szintvonalas térképet is vázoltak.  

04_ Tájkollázsok: hegyvidékek asszociatív digitális képei 

Hogyan lehet egy-egy tájélményt különböző médiumokkal és grafikai kifejezőformákkal 

ötvözve még teljesebbé tenni? A feladathoz Mattew Rangel21 litográfiáit használtuk fel 

előképként, amelyeken a bejárt hegyvidékek oldalnézeti rajza kiegészül térképészeti jel-

kulccsal, útvonalakkal, kisebb részletek szintvonalas görbéivel, naplórészletekkel és a táj-

élmény tárgyaival: állatokkal, növényi részletekkel, vagy éppen saját, személyes tárgyakkal. 

A hallgatók egy általuk jól ismert helyszínt választottak, majd ezen szerkesztési elvek alap-

ján készítettek el egy A3-as szabadkézi + digitális képmontázst. A feladat segíti a helykö-

tődést, egy dombvidékhez kapcsolódó téri és tárgyi emlékek vizuális kifejezését.   

05_ Homokból készült tájplasztikák Ch. Jencks nyomán 

A játszótéri homokozó határtalansága megfelelő helyszín e feladathoz, amelyhez előze-

tesen a hallgatók a Ch. Jencks terepformáiról olvastak cikkeket. A diákok 3-4 fős csapa-

tokban dolgoztak lépésről lépésre irányított lépések alapján, úgy, hogy a folyamatot 

okostelefonnal rögzítették: először egy mélypontot (mély hangsúlyt) kellett kialakítani 

műanyag lapocskákkal. Ezen eszköz segítségével íves, de merev élű plasztika született.  

A mélypontot következő lépésben 2-3 magaspont (ellenpont) hozta egyensúlyba. Azután 

 
21 Honlapja és alkotásai: www.rangelstudio.com 
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fantázia-címet kapott a mű, majd további kisebb elemekkel, összekötő formákkal rende-

ződött össze egy összetett kompozícióba a homokplasztika 1,5 óra alatt. A folyamatot  

a diákok egymás között megvitatták, illetve én is konzultáltam, majd végül 2-3 percben  

a csapatok is elmagyarázták.  

06_ Karton-kanyon terepmodellek l. Halprin nyomán 

L. Halprin fent említett portlandi helyszíneit elemeztük és azok alapján hozták létre a 

hallgatók kartonmakettjeiket, amelynek témája a „vájás, a kimélyítő elvétel”. Kb. 12-15 db. 

22 x 22 cm-es kartonlapokból dolgoztak egyénileg a hallgatók; sniccerrel könnyen vág-

ható, szögletes vonalvezetésű formanyelvet alkalmazva. A kartonlapok közé könnyen le-

het beszúrni/elvenni újabb rétegeket, miközben empirikus (megtapasztalható) a térforma 

átalakulása. Az elvont térbeli modelleket ezután funkciókkal (lépcsők, vízarchitektúrák, 

növénykazetták stb.) egészítették ki, amelyhez kapcsolódóan 3 nemzetközi, – őket inspi-

ráló – kortárs tájépítészeti projektet is bemutattak. 

07_ Agyagból készült játszótér-plasztikák I. Noguchi nyomán 

I. Noguchi terepplasztikái vetik fel a kérdést, hogy milyen egy játékos térforma. Mitől lesz 

egy relief/ egy forma ijesztő, meglepő, kedves vagy huncut? Agyagból egyénileg olyan 

tájplasztikák készülnek 1-1,5 órában, amelyekben a legmagasabb/ legmélyebb pontok kö-

zött már nincs olyan nagy szintkülönbség, mint a hegyvonulatoknál (max. 2-3 cm).  

A finomabb formákhoz mintázófákat, vicces eszközöket használunk, amelyek geometri-

kus nyomokat hagynak. A kész dombormű a következő órán játszótérré alakul, ahol a 

hallgatók maguk találják ki a különböző tevékenységeket – a játékos felületek szerepkö-

reit, és arról metszeteket, látványrajzokat készítenek.  

 

20. ábra – Közös homokplasztika 

másodéves alapszakos hallgatókkal  

Ch. Jencks nyomán, 2018. 

 

21. ábra – Kanyon - kartonmakettek másodéves alapszakos hall-

gatókkal L. Halprin nyomán, 2018. 
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Gyakorlati tapasztalatok 

A SZIE, Kert- és tájépítő mérnök BSc. képzésére évek óta nincs képzőművészeti jellegű 

felvételi, így a diákok vizuális felkészültsége közepesnek mondható. A másodéves hallga-

tóknak a mintázás, modellezés terén semmilyen tapasztalatuk nem volt, de nyitottak vol-

tak a feladatokra, és az empirikus élmények magával ragadták őket, belefeledkezve, játszva 

alkottak. Az előképeket sokszor nem is látták, hanem annak csak problémafelvetését 

kapták meg, így nem másolniuk kellett, hanem önálló kísérletként élték meg a tevékeny-

séget. Mivel e módszertant a GYIK-Műhelyben több évtizede eredményesen alkalmazzuk, 

így a siker itt is borítékolt volt: lelkesek voltak és nőtt a magabiztosságuk, bátorságuk.  

A kreatív modulra épülő műszaki-tervezési feladatrészt azonban inkább csak a mester-

szakos diákok tudták egységében feldolgozni. E feladatok egy hosszabb folyamat első 

lépései, amelyek majd a tereprendezés műszaki oktatásába is beépülnek, de annyi bizo-

nyosan látszik, hogy ezek a tapasztalások meghozták a kedvet egy kreatív tervezési irány 

felé. 2018. december 8-án „Térképművészet és Kortárs terepplasztika” című szakmai 

napon mutattuk be a félévi munkákat, rajzokat, modelleket. A következő néhány évben 

ezt a kutatást tervezem tovább mélyíteni és kiszélesíteni, hogy eredményeit az egész 

tájépítészeti szakma hasznosíthassa.  
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