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Abstract: This study is concerned on person’s space-structure based on Euclidean and non-
Euclidean conception of  space, starting from the responsibility of two systems for the forming 
of the space imaging: from the primer images based on the individual perception of space to the 
appearance of image-like space and abstract space images. This includes the analysis of the 
space dysfunctions of psychopathological behaviour, which seems to be, according to the 
empirical results, the effect of non- Euclidean space conception.
Analyzing the Euclidean space conception I present the partial results of an experimental, 
transformational geometrical program, which is about the possibilities of changing one’s visual 
space abilities. Two groups of 12-13 age young persons were formed, one of 20 (Experimental 
group) was thought for four month, three hours a week in this program, the other 20 (Control-
group) was thought in classical manners. The experiment was about teaching mirror effects, 
surfaces, constructions, rotations, and translations. At the end, the two groups showed 
differences especially on the matter of visual factor of the surface forming.
These results sent me to another research, which presents the possibility of a “geometrical 
intervention”, concretized in a generative program. This program would try to explain the 
Euclidean space conception through non-Euclidean elements and affects directly to space 
dysfunction and indirectly to psychopathological behaviour.
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A téri képzetek fejlődésének euklideszi és nem euklideszi 
vonatkozásai

A posztmodern tudomány térre vonatkozó egyik legjelentősebb 
elmélete képviseletében, Einstein a tér fogalmát két oldali megközelítésből 
alkotja. Az egyik mint archaikus, megtekinthető, kézzel tapintható, emberi 
léptékkel mérhető, reális élményekkel átszőtt tapasztalás, a másik lényegét 
tekintve érzékektől mentes, logikailag felépített, euklideszi tételekben 
megfogalmazott absztraktum, mely elfeledteti azokat az individuális, 
konkrét élményeket amelyek alapján Euklidesz tételeit körvonalazta 
(Einstein 1994, 166. o.).

Az emberi gondolkodás fejlődéstörténetében már az egyiptomi 
építészet szerkezetét létrehozó műveletsorokban is fellelhetőek a két 
szinten szerveződő téri gondolkodás alapjai. Az egyiptomi térpercepció 




