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V A L E N T IN Y  K A R O L Y

I. AZ UTÓBBI TÍZ ÉV TELEPÜLÉSTUDOMÁNYI KUTATÁSAINAK  
ÁTTEKINTÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

A m últ századba visszanyúló és a két világ
háború között m ár jelentős eredm ényeket fel
m utató településtudom ány az 1950-es évek ele
jén ism erte fel a politikai és társadalm i változá
sokból eredő ú jabb  feladatait. A Budapesti M ű
szaki Egyetem V árosépítési Tanszéke kezdem é
nyezésére és jórészt szervezésében jelentős k u 
tatási tevékenység bontakozott ki. B ár e m un
kák túlnyom órészt k iragadott résztém ákra irá 
nyultak, előnyük, hasznosságuk éppen a város
építésben fellépett újszerű feladatok alátám asz
tásában, m egalapozásában nyilvánult meg. 
U gyanakkor számos városunk településtörténeti 
*ételes feltárása ku ltú rértékeink  szám bavételé
i n  je len tett előrelépést.

A településtudom ány első hazai fo lyóiratának 
m egindítása is ebben a korban következik be.

Az 1950-es évek végéig a k u ta tás központi té
m ája a város volt. Az 1960-as évek első felében 
sajátos irányváltozás következik be. A korábbi
nál fokozottabb m értékben m erül fel a te lepü
lések hálózatának fejlesztésére vonatkozó össze
függések feltárásának  jelentősége. így az 1960-as 
évek ku tatási felfogása m ár egységesebb kon
cepciók irányába orientálódott. A város problé
mái m ellett jelentős helyet kapott a falvak p rob
lém ája is. Mind több tanulm ány foglalkozott a 
szocialista életform a városépítési, -fejlesztési és 
-rendezési kérdéseivel. Feladatként jelentkezett 
az iparfejlesztés térszerkezeti és városépítési ha
tásainak felmérése, rendezési problém áinak tisz
tázása.

A szervezett hazai településtudom ányi ku tatás 
1965-től bontakozott ki. Ekkor az építésügyi és 
városfejlesztési m iniszter fe lá llítta tta  a VÁTI 
kutatási irodáját m int a településtudom ány bá
zisintézményét.

A szervezettséghez a ku ta tás tervszerűsége is 
párosult: az Országos Távlati Tudom ányos K u
tatási Terv összefoglalóan állapíto tta  meg a tele
püléstudom ány körébe tartozó, valam int ahhoz 
szervesen kapcsolódó ku tatási tém ákat.

A  Tervben a 60. sz. főfeladat az eredetileg  ki
tűzött öt feladat tárgyát a következő  cím ekkel 
jelölte meg:

— a településtudom ány alapvető elvei és 
m ódszerei;

— a m agyarországi településhálózat és tele

pülések szocialista rekonstrukciója: a terü let- 
rendezés, a településfejlesztés és a szakigazgatás 
feladataival kapcsolatos k u ta tá so k ;

— a. településgazdálkodásnak (város- és köz
séggazdálkodás) a lakás- és kom m unális poli
tikával összefüggő fe lad a ta i;

— városépítés-történeti ku tatások;
— a regionális és településtervezés módszer

tan i kutatásai.
B ár 1965—1970 között a ku tatások  jelentős há

nyada a központilag jóváhagyott célkitűzések
nek megfelelően folyt, a tudom ányterü let fel- 
adattöm ege messze m eghaladta egyrészt a ren 
delkezésre álló anyagi erőforrásokat, m ásrészt a 
szellemi kapacitást is. A településtudom ányi ku 
tatások tehát teljes m értékben nem  voltak ké
pesek biztosítani a városfejlesztés m inden ágá
nak  tudom ányos m egalapozottságát, népgazda
sági szem pontból kívánatos hatékonyságát.

Az öt feladat húsz tém acsoportjából tizenket
tő kerü lt m űvelésre; nyolc tém acsoport é rin te t
lenül m aradt. A  m űvelésre kerü lt témacsoport 
tok  dokum entációinak tanulm ányozása alapján 
az időszak fő fejlődési irányát a következőkben  
fog la lhatjuk össze:

— a ku tatási te rv  tendenciáival egyezően elő
térbe nyom ult a rekonstrukciós problem atika, a 
rekonstrukciókhoz szükséges ism eretek és ala
pok kidolgozásának fe la d a ta ;

— felism erést nyert, hogy a települési élet
jelenségek köréből a ku ta tás nem válogathatja  
ki valam ely gyakorlati tevékenységi terü le te t 
érdeklő feladatokat, hanem  csak a fennálló 
kom plex helyzetkép feltárásával, a jelenségek 
egyetemes összefüggéseinek felism erésével re 
konstruált állapotból vagy prognózisból képes 
részm ozzanatok (például: célszerűség, gazdasá
gosság, esztétika) irány ításá t körvonalazni;

— a kutatások  kom plexitását többek között 
az jellemzi, hogy a megismerő, feltáró elemzé
sek egyaránt foglalkoznak m ind az összefoglaló 
tényekkel, m ind a tényeket alakító tényezőkkel. 
Ez a felfogás m ár szöges ellentétben áll a ko
rábbi, esetenként steril településtudom ányi 
szem lélettel;

— a településtudom ány tudom ányelm életi 
elemzéséből először csendül ki teljes határozott
sággal az a felismerés, hogy a te rü leti fejlődés-
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nek a társadalm i-gazdasági törvényszerűségek
kel harm onizáló — de mégis sajátos, viszonyla
gos önállósággal érvényesülő törvényszerűségei 
v a n n ak ;

— megfogalm azódik a településtudom ány el
méleti és gyakorlati értelm ezésére és szerepköré
re vonatkozó álláspon t; elm életi és gyakorlati 
létjogosultságát az interdiszciplináris tudom á
nyok között jelölve meg.

Az 1965—1970 években folyó településtudo
m ányi ku tatások  legfőbb hiányossága a telepü
lésszerkezet elhanyagolt ku ta tási tém ájában  je 
lölhető meg. E h iány m ár a ku ta tási tervben is 
kifejezésre jut. A rekonstrukciós feladatokat 
csupán a tö rténeti városaink településszerkeze
teinek vizsgálatára korlátozva állítja  előtérbe. 
M árpedig kellő településszerkezeti alapállás nél
kül igényes ku tatási te rv  nem  állítható  össze.

A településszerkezetre irányuló  ku tatások  h iá
nya a tervezés szem léletében is há trányokat 
okozott. Az időszak általános városrendezési te r
vezésének jellegzetessége, hogy a településszer
kezeti szem pontokat — a szerkezeti problém át 
leegyszerűsítve — területfelhasználási szempo- 
tokra korlátozta.

A z ötéves kutatási tervből m unkába nem  vett 
kutatási tém ák a következők  vo ltak:

— a településfejlesztés eszközei és ezek kap
csolatai a településtudom ánnyal, a tudom ányte
rü le t ennek megfelelő tagozódása, ág aza ta i;

— a településhálózat fejlesztésének tervsze
rű végrehajtásával, a hozzá szükséges jogi, igaz
gatási, szervezési m unkálatokkal kapcsolatos ku 
tatások ;

— a lakás- és kom m unális gazdálkodás kere
tébe tartozó meglevő állom ány folyam atos vizs
gálata, ny ilvántartási kérdések;

— a lakás- és kom m unális gazdálkodással ösz- 
szefüggő közgazdasági hatékonysági vizsgálatok;

— jogi, igazgatási vonatkozású kérdések és 
vizsgálatok;

— a településhálózat és részei, valam int a te 
lepülések és részeik k ialakulásának városépítés
történeti vizsgálata a rekonstrukció céljaival 
kapcsolatosan;

— a településtervezés m etodikájának elvi 
p rob lém ái;

— a regionális tervezés és települést er vezés 
szervezete elvi kérdéseinek kidolgozása.

A m űvelésre nem  kerü lt tém ák alap ján  is fel
ism erhető, hogy a településtudom ány önm agá
ban csak korlátozott eredm ényekre képes. K ülö
nösen ki kell emelni a m ás ku ta tási ágazatok 
irányába történő orientálódás szükségszerűségét. 
A műszaki tudom ányokon tú l — a term észettu
dom ányok köréből — különösen szoros kapcso
lato t igényel a m atem atikával, geológiával, h id
rológiával, a vízgazdálkodástannal, az energeti
kával, a meteorológiával, a biológiával, a köz
egészségtannal. az agrártudom ányokkal stb. tö r
ténő együttm űködés. A társadalom tudom ányok 
közül pedig a közgazdaságtudom ányokkal, a de

m ográfiával, a szociológiával, a statisztikával, a 
közigazgatás-tudom ánnyal, a jogtudom ánnyal 
stb. történő együttm űködést nevezhetjük meg. 
Ezért a településtudom ány m űvelői m ár ezen 
időszakban is a tem atikailag  határos ku tatási 
tevékenységekkel nem csak keresték  a kapcsola
tot, hanem  a tém ák hatásos fedésbehozására is 
törekedtek.

Általános igénye volt a településtervezési gya
korlatnak  a tervezési irányelvek és m utatószá
mok kellő megalapozása és az alkalm azáshoz 
igazodó differenciálása. Az 1966-ban kidolgozott 
irányelvi m unka elsősorban nem  rekonstrukciós 
igényekre készült; m ind ez ideig h iánynak  te 
k in thető  a rekonstrukciós feladatokra szóló — 
bizonyos m érvű engedm ényeket tartalm azó — 
tervezési irányelvek kidolgozása.

M ásik eredm ényesnek ítélhető kezdeményezés 
volt a tervezési m ódszertan kim unkálása az egy
m áshoz kapcsolódó településtervezési m űveletek 
teljes sorozatára vonatkozóan.

A hatvanas évek utolsó éveiben a szakm án kí
vül álló politikai és állam igazgatási fórum ok 
egyarán t felism erték, hogy az ország tervszerű 
és arányos fejlődésének, a fejlődés helyes irá 
nyításának  nem csak ágazati, hanem  ugyanolyan 
m értékben a területi, a településhálózati a rá 
nyokra is ki kell terjednie, különben súlyos tá r
sadalm i és gazdasági há trányokkal kell szá
molni.

Az 1970-es pá rt-  és azt követően 1971 tava
szán hozott korm ányhatározatok a te rü le tfe j
lesztő tevékenységek, köztük a te rü leti fejlődés 
tervszerűségének biztosítására szolgáló tervezés 
tudom ányos m egalapozásában új típusú köve
telm ényeket á llíto ttak  fel.

A z ÉVM — V A T I középtávú, 1971— 1975 évek
re szóló kutatási terve kevés szám ú főtém ára  
koncentrálta a rendelkezésre álló kutatási kapa
citást. A  fő tém ák tartalm i rendje a következő  
v o lt:

— a terü leti fejlődés általános törvényszerű
ségeinek feltárása. Ennek keretében: a gazdasági 
növekedés területegység-típusonkénti feltételei, 
a fejlődést befolyásoló külső és belső tényezők; 
a te rü le ti egyensúly ta r ta lm a ; az életkörülm é
nyek terü leti kiegyenlítődésével kapcsolatos tá r
sadalm i elvárások kielégítése lehetőségeinek és 
feltételeinek főbb tém arészletek szerinti k im un
kálása ;

— a különböző településhálózati szerepkörű 
települések ellátási színvonalának és a népesség 
életkörülm ényeinek tervezéséhez szolgáló mo
dellek, illetve az ezek segítségével előállítható 
ellátási (és szolgáltatási) norm atívák kidolgozá
sa. A ku ta tásnak  a lakás-, a közmű-, a közleke
dési, az intézm ényi és szolgáltatási ellátás vo
natkozásaiban kellett választ adni arra, hogy a 
nemzeti jövedelem  em elkedésének m ilyen m érvű 
kihatása jelezhető előre az ellátás országos szín
vonalában és ezt hogyan, milyen m ódszerekkel 
és m ilyen param éterekkel lehet lebontani a te
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lepüléshálózat különböző szerepkörű település- 
kategóriáira ;

— térségalkalm assági vizsgálatok módszerei
nek kidolgozása az ipari, mezőgazdasági és üdü 
lési térségek lehatárolásához. Ennek keretében 
az ország fejlesztési centrum ainak (és ezek von
zástérségeinek), kedvezőtlen adottságú mezőgaz
dasági körzeteinek, valam int az idegenforgalm i, 
üdülési, turisztikai körzetek körvonalazására al
kalm as modellek kidolgozása;

— a terü leti tervezési rendszer körébe ta rto 
zó tervm űveletek m egalapozására szolgáló in for
m ációrendszer koncepciójának kialakítása (az 
ÉVM ágazati inform ációrendszerének részeként), 
Ezen belül: az inform ációk körére, az in form á
ciók m egfigyelésére, táro lására, kezelésére és fel- 
használására szolgáló szervezetek, eszközök és 
eljárások összességének koncipiálása azzal az 
igénnyel, hogy az a területfejlesztés és te rü le t- 
rendezés, valam int a terü leti-építésügyi igazga
tás fe ladatainak ellátását m egalapozza;

— a hazai realitásnak megfelelő, a te rü le t
igény szem pontjából racionális településszerke
zet főbb gazdaságossági, m űszaki és városépíté
szeti irányelvei és norm atívái. A ku ta tás — kap
csolódva a te rü le ti fejlődés törvényszerűségeinek 
feltárását, valam int a különböző szerepkörű te 
lepülések elláto ttságának tervezését szolgáló té 
mákhoz — alapvetően a rra  irányult, hogy a kü 
lönböző településkategóriákra m egállapított 
nagytávlatú  tervezési norm ákból m iképpen lehet 
a településszerkezet k ialak ítására  ható  irányel
veket levezetn i;

— a területfejlesztés nemzetközi és hazai ta 
pasztalatainak rendszerezése és értékelése; alap
vetően a te rü leti tervezésben élenjáró európai 
országok területfejlesztési tevékenységeinek, 
ezek rendszerének feltárása és a hazai viszony
latban hasznosítható tapasztalatok k iszűrése ;

— a korm ány által jóváhagyott Országos Táv
lati Tudom ányos K utatási Terv keretében folyó, 
„az em beri m akro- és m ikrokörnyezet legkedve
zőbb kialak ítása” céljából végzendő kutatások 
(15 évre m egállapított főfeladat alapján). Az el
ső öt évében döntően a település-településrész 
léptékre koncentrált fe lad a to k ; ezen belül vi
szont kiterjesztve a város m űködésére és a la 
kosság települési környezettel szembeni igényei
re is. A területrendezési tervezés a környezet- 
védelem, -alakítás kapcsolatának, a különböző 
területi tervtípusok környezeti ta rta lm ának , s 
az ehhez szükséges adatigényeknek a vizsgála
ta.

A felvázolt, az 1971—1975 évekre szóló k u ta 
tási terv  jelentős része végrehajtásra  került. H á
rom  tém ájának szintézise azonban áthúzódott a 
jelen kiftatási periódusba. A tém ák m űvelésé
ből származó haszon döntő módon a ku ta tást 
végző apparátus szem léletváltozásában, a k u ta 
tás színvonalának növekedésében ju t kifejezésre.

A  kutatási szem lélet változását, fejlődését az 
alábbiakban lehet összefoglalni:

— az igazolt, többségében szám szerűségekben 
is kifejezhető, esetenként törvényszerűség szint
jére  em elhető ism eretek keresése;

— korszerű m atem atikai és szám ítástechnikai 
eljárásokban való' jártasság  megszerzése, több 
feladat kidolgozásában ilyenek konzekvens al
kalm azása ;

— a feladatok kidolgozásában igazodás a re
gionális és településtervezés gondoskodásm ódjá
hoz, esetenként annak továbbfejlesztése, de m i
nim um ként annak  m ódszertani m egalapozása;

— a közgazdasági és m űszaki aspektusú meg
közelítés differenciálódása m ellett a két meg
közelítési, megfogási módból, szemléletből szár
mazó eredm ények hasznos szintézise;

— a ku ta tás fo lyam ataira, ütem ezésére, a 
szellemi és egyéb (például számítógépi) ráfo rd í
tásaira  vonatkozó módszerek, becslések előreha
ladása (még nem  teljes körű kialakulása).

Az elvégzett kutatások, illetve azok dokum en
tációinak értékeléséből m egállapítható, hogy a 
legfőbb, a tervezési tevékenységet is érzékenyen 
érin tő  hiányosság a korszerű előrejelző (prog
nosztizáló) m ódszerek kidolgozatlanságában je
lentkezik. B ár e téren  több tém ában kísérlet 
tö rtén t a te rü leti fejlődést jelentékenyen befo
lyásoló egyes tényezők jövőbeni alakulásának 
szám ítására alkalm as becslő függvények kidol
gozására. A kevés számú eredm ény és a kölcsön
hatásban  álló tényezőcsoportok vonatkozásában 
fennálló teljes h iány egyúttal a következő évek 
egyik legdöntőbb feladatá t jelzi.

A ku ta tás m ásik — egyébként a tervezéssel 
közös — szemléleti hiányossága az, hogy egyes 
terü leti fejlődési állapotok, jelenségek m egítélé
sénél — kellő tapasztalat h iányában — még nem 
képes a döntő módon ható, kevés számú ténye
ző vizsgálatára és előrejelzésére koncentrálni. 
Ehelyett még többségében uralkodik  a ténye
zők minél nagyobb számú vizsgálatában való el
m élyülés; ez azonban korszerű m ódszerek (adat
bázis, m atem atika és szám ítástechnika) m ellett 
kapacitásokkal sem elégíthető ki, felesleges 
energ iákat emészt.

N éhány feladatban viszont m ár kísérlet tö r
tén t a helyes differenciálódási és integrálódási 
folyam at m egvalósítására: a problém a különbö
ző nézőpontú (például közgazdasági és mérnöki, 
az utóbbin belül építészeti, m érnöki, energetikai 
stb.) m egközelítésének elm élyítésére és az elmé
ly íte tt vizsgálatok eredm ényeinek szintézisére.

Az 1971—75 évekre szóló, középtávú kutatási 
te rv  végrehajtásából eredő pozitívum ok és ne
gatívum ok indokolták, hogy a következő perió
dust hosszabb távon kidolgozott ku tatási kon
cepció b irtokában, az össztársadalm i te rü le tfe j
lesztő tevékenységek tudom ányos m egalapozásá
nak igényével tervezzék meg.

M ielőtt a következő periódus ku tatási kon
cepciójával összefüggő kérdések tárgyalására 
vállalkoznánk, szólnunk kell a településtudo
m ány kapcsolatairól más tudom ányágakkal.
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II. A TELEPÜLÉSTUDOMÁNY KAPCSOLATAI 
MAS TUDOMÁNYÁGAKKAL

A településtudom ány feladatai közé tartozik 
— ha  nem  éppen a leglényegesebb feladata —• 
az, hogy m egkutato tt, rendszerezett ism ereteket 
bocsásson a településtervezés rendelkezésére. 
O lyanokat, am elyek a tervezési tevékenység kö
rében nem  szerezhetők meg, de szükségesek az 
előbbihez. A kérdés részletézése, elemzése elöl
járóban  három  fogalom kör m eghatározását 
igényli. Ezek a következők: m it nevezünk tele
püléstervezésnek, m it é rtü n k  az előbbi tudom á
nyos m egalapozásán, végül a tervezés oldaláról 
való közelítés lehetővé teszi-e a településtudo
m ány kapcsolatainak m egvilágítását.

A településtervezés feladata  a települések fe j
lődésének tervszerűvé tétele, a településfejlesz
tési politika által m eghatározott elvek, célok 
m egvalósítása. Ö sszetett kategória, külön-külön 
is értelm ezhető tevékenység egyrészt a terü let-, 
illetőleg településfejlesztés, m ásrészt a terü let, 
illetőleg településrendezés eszközeként. A két 
fogalom és tevékenység egym ással alko to tt kap
csolata a ta rta lom  és form a viszonyával jelle
mezhető. A tervezési tevékenység e jellem vonása 
a település kom plex jellegére vezethető vissza. 
A települések, illetőleg azok különböző nagysá
gú együttesei egyrészt társadalm i-gazdasági ta r 
talom m al, m ásrészt m űszaki-fizikai form ával 
rendelkeznek. A népesség, a különböző társadal
mi tevékenységek, m int term elés, ellátás, ezek 
nagyságrendje és egymáshoz viszonyított a rá 
nyai (társadalm i-gazdasági s truk tú ra) képvise
lik a tarta lm at. A fizikai form a azon lé tesít
m ények rendszere — az egymáshoz és a te rm é
szeti környezethez viszonyított térbeli elrende
zéssel együtt —, am elyek a ta rta lm i elem eket 
m agukba foglalják, a település létének, üzem elé
sének, továbbfejlődésének m űszaki feltételeit 
képezik. Ebből tehát az következik, hogy a tele
pülés társadalm i-gazdasági ta rta lm ának  tervsze
rű  fejlődését a településfejlesztési terv, a fizikai 
keretek  társadalm ilag  ellenőrzött jövőbeli ala
kulását a településrendezési te rv  szabályozza.

A településtervek tudom ányos m egalapozott
ságának feltétele az, hogy reálisak legyenek, a 
rendelkezésre álló anyagi eszközök nagysága és 
elosztása tegye lehetővé a tervekben  m egfogal
m azott célok m egvalósítását. A realitás ism érve 
az is, hogy a tervek tarta lm a, előirányzott céljai 
összhangban vannak a jövőben (a tervek  idő
táv la ta  szerint) keletkező és az anyagi erő fo rrá
sok által is m egalapozott, kielégíthető tá rsada l
mi szükségletekkel. Végül akkor tek in thetők  a 
tervek tudom ányosan m egalapozottaknak, ha a 
ta rta lm at összhangban tervezték a form ával, a 
m űszaki-fizikai keretek  — az adott technikai 
fejlettség szintjén és társadalm i preferenciák al
kalm azása m ellett — m egfelelnek a társadalm i- 
gazdasági jellem zőknek és viszont.

A harm adik  kérdés az, hogy a településtudo

m ány megközelítése egy szűkebb tevékenységi 
kör, a tervezés felől elég tám pontot ad-e a k u ta 
tás, a tudom ányos rendszerezés feladatainak ál
talános elemzéséhez. A település egyrészt annak 
rendeltetése, működése, m ásrészt jövőbeli ala
kítása oldaláról vizsgálható. A településtudo
m ány ku ta tásának  tárgyát (a települést, illető
leg a települések rendszerét) kialakult, adott fo r
m ájában  is elemzi. Ezt azonban azzal a fő céllal 
teszi, hogy jövőbeli tökéletesebb állapothoz kö
zelítse a gyakorlatot. Elem zésünk m ódszere te 
h á t az egészre következtetés olyan részből, 
am ely a tudom ányterü letek  kapcsolatai szem
pontjából megfelelően reprezentálja  az egészet.

A településtudom ány keretében végzett köz
vetlen  kutatási tevékenység  a települések és te 
lepülésegyüttesek társadalm i-gazdasági ta r ta l
m át m agukba foglaló, településm éretű fizikai 
form ák, létesítm ényrendszerek racionális té rbe
li elrendezésére, valam int annak  továbbfejlesz
tésére irányul, a társtudom ányok — előbbiekre 
ható  — m indenkori eredm ényeinek felhasználá
sával. A lapvető cél az, hogy a fizikai keretek 
m egfeleljenek a társadalm i-gazdasági tevékeny
ségnek, a viszonylag gyorsan változó tartalom  
optim ális m ozgásteret kapjon a fizikai form á
ban. A tarta lom  és form a összhangja m ásrészt 
azt követeli meg, hogy a települések fejlesztése 
— nagyságrend és szerkezet szerint — az indo
kolt m értékig vegye figyelem be a m ár kialakult 
létesítm ényrendszerek és azok térbeli elhelyezé
se által felállíto tt lehetőségeket, illetve korláto
kat.

A településtudom ánynak m ás tudom ányterü
letekkel alkotott kapcsolata tehát kétirányú. Fo
lyam atosan figyelemmel kíséri, sa já t közvetlen 
ku ta tási tevékenysége szám ára szintetizálja, fel
használja a h a tá rte rü le tén  folyó kutatások ered
ményeit. M egfogalmazza azokat a kérdéseket, 
am elyekre a társtudom ánynak  választ kell ad- 
niok a települések fizikai kereteinek tervszerű 
kialakításához. Ez u tóbbiakat a technikai-gaz
dasági fejlődés eredm ényeivel és a társadalm i 
szükségletek várható  változásával összhangban 
kell m eghatároznia. A településtudom ány m ás
részt — sajá t ku tatási eredm ényei alapján  — fo
lyam atosan inform álja a kapcsolódó tudom ány- 
terü leteket azokról a törvényszerűségekről, am e
lyek követelm ényeit a településfejlesztés során 
figyelem be kell venni.

A településtudom ány a m űszaki tudom ányok 
közé tartozik. Részletesebben a társadalom tudo
m ányokkal alkotott kapcsolatrendszerét elemez
zük.

M iként m ár korábban u ta ltunk  rá, a „telepü
léstervezés” egyrészt a településfejlesztés (város- 
és községfejlesztés) eszköze. E minőségében az 
adott város, község társadalm i-gazdasági m uta
tóit (népességszám és struk tú ra , foglalkozási
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megoszlás, term elés, ellátás, társadalm i-gazdasá
gi szerkezet stb.) alak ítja  ki. A településfejlesz
tési te rv  a településfejlesztési politika eszköze. 
Kidolgozása teh á t azon szervek hatásköre, fel
adata, am elyek a településfejlesztési politika irá 
nyítói. A nevezett te rv  az illetékes városi vagy 
községi tanácsé. Részben rendelkezik a tanács a 
te rv  m egvalósításához szükséges anyagi eszkö
zökkel is.

A településfejlesztési te rv  tudom ányos m eg
alapozása társadalom tudom ányi, m indenekelőtt 
a területi gazdaságtan  körébe tartozó feladat. A 
településrendezési (város- és községrendezési) 
tervek  készítésére az illetékes tanácsi szerv ál
ta lában  tervezőintézetnek ad m egbízást. A terve
zés körében tisztázzák és kiinduló inform áció
ként szerepeltetik az adott település táv la ti fe j
lesztésére vonatkozó előirányzatokat. Ezeket a 
m egbízást adó tanácsi szervnek kell rendelkezé
sére bocsátania, vagy ha ezt is tervező szerv dol
gozta ki, jóváhagynia. A jelenlegi tervezési gya
korlato t tek in tve a településrendezési tervek  ké
szítésének rendszere, tervezési appará tusa  k iala
kult, de részben összehangolatlan a fejlesztési 
előirányzatok kidolgozásával. A településfej
lesztés tervezése — m inthogy nincs közvetlen 
kapcsolata a népgazdasági te rü le ti tervezéssel — 
kevéssé k ifo rro tt és korszerűsítést igényel m ind 
a rendszer, m ind az alkalm azott módszerek 
szempontjából. Eddig a tervezés időtávlatainak 
eltérése is nehezítette a koordinált fejlesztés- és 
rendezés-tervezést. Ez részben azzal függ össze, 
hogy nem  alakultak  ki a települések hosszú tá 
vú fejlesztésének tervezéséhez alkalm azható 
korszerű prognóziskészítési módszerek, és a 
meglevők használatára is korlátozottan  kerü lt 
sor. A város- és községrendezési tervek  rea litá 
sát döntő m értékben befolyásolja, hogy a fe j
lesztési előirányzatokat m ilyen színvonalon és 
m ilyen pontossággal dolgozzák ki. E lőrehaladás 
e téren  jelentősen fokozni fogja a te rü le trende
zési te rvek  realitását. A fejlesztési és rendezési 
feladatok összehangolását szolgálja az is, hogy 
a rendezési tervekbe bevezetik a hosszú távú 
ütem et.

A településfejlesztés tervezésének tudom ányos 
m egalapozását elmélyítő — a területi gazdasági- 
tan  körébe tartozó — ku ta tási feladatokat ille
tően teh á t három  tém acsoport különös figyelm et 
érdemel. Ezek: először a prognosztizálás m ód
szereinek kialakítását, másodszor a terü leti 
egyensúly feltételeinek a feltárását, harm adszor 
pedig a term elés és ellátás te rü leti koncentráló
dásának vizsgálatát középpontba állító m unkák.

A népgazdasági tervezés eszköztára az utóbbi 
évek ala tt prognózisok alkalmazásával gyarapo
dott. Ezzel fokozódott a tervezés tudom ányos 
megalapozottsága, m ert a prognózisok készítése 
elősegíti a társadalm i-gazdasági fejlődés tö r
vényszerű fo lyam atainak felism erését, azok fi
gyelem bevételét a tervcélok kitűzésekor. Kiszé
lesíti a tervezőm unka alapjait, lehetővé teszi a

jövőbeli várható  állapotok, nagyságrendek és 
s tru k tú rák  előrejelzését. Ha a jövő a tudatos 
cselekvések (fejlesztési akciók) sorozatának elő
relátása  alapján  felvázolható, akkor a prognó
zis te rvm unkát alapozó és ellenőrző szerepe 
domborodik, ki, ha az egyedi döntések segítsé
gével a jövőkép nem  rajzolható meg, akkor a 
prognózis helyettesíti azt. Így kettős funkciót 
tö lthet be, kidolgozásának m ódszerei különböz
hetnek attó l függően is, hogy az adott esetben 
mi a szerepe.

A prognóziskészítés összetett feladat. K idol
gozásához a különböző m atem atikai-statisztikai 
m ódszerek alkalm azása m ellett norm atívák al
kotására, társadalm i preferenciák  előrejelzésére, 
a fejlődési fo lyam atokat befolyásoló belső és 
külső tényezők változásai tendenciáinak felm é
résére is szükség van. Szűkebb értelm ezés az, 
am ely a prognóziskészítés lényegét a korábbi 
fejlődés tendenciáit leíró trendek  képzésében és 
k ivetítésében látja.

A városfejlesztés, á ltalában  pedig a terü let- 
fejlesztés tervezésében fokozott igény m uta tko 
zik prognózisok készítésére, felhasználására. 
U gyanakkor viszont — a dolog lényegénél fogva 
— e tevékenységet jelentős tényezők, körülm é
nyek korlátozzák. A jövőkép k irajzolásában egy
részt az átlagosnál nagyobb m értékben kell a 
prognóziskészítésre alapozni a területfejlesztés 
tervezésének m indazon szintjei és időtávlatai 
esetében, am elyek nem  épülnek be közvetlenül 
a népgazdasági tervezés rendszerébe. Különösen 
érvényes ez a települések és kisebb település- 
csoportok együttes fejlesztésének hosszú távú 
vagy azt m eghaladó időtávú tervezésekor. Alá
húzza a prognózis alkalm azásának fontosságát 
a kisebb térség hosszabb távú  fejlesztésének te r
vezésében az a körülm ény is, hogy az egyedi, 
illetőleg ágazati beruházási döntések, amelyek 
eredője adja a te rü le t fejlesztési program ját, 
különböző szervek részéről eltérő időben és vi
szonylag rövid táv ra  születnek meg. A fejlesz
tési koncepció készítője az analitikus tervezés
re csak korlátozott m értékben tám aszkodhat.

A jelzett körülm ény, az ti., hogy kisebb te rü 
letekről van szó, a prognózisok tervezésben já t
szott szerepének hangsúlyozása m ellett korlá
tozza azok pontosságát, alkalm azhatóságát. Ez 
annak a következm énye, hogy a társadalom  és a 
gazdaság viszonylag kis aggregátum ai m iatt a 
várható  tendenciák szabályszerűségét a véletlen- 
szerűnek tek in thető  tényezők az átlagosnál na
gyobb arányban  torzítják.

A fokozott igények, m ásrészt azonban a dolog 
term észetéből adódó korlátok növelik a várako
zást a prognóziskészítést megalapozó k u ta tá 
sokkal szemben. A rra kell választ adni, hogy 
mely terü leti egységekre, m ilyen társadalm i-gaz
dasági nagyságrend m ellett és m ilyen tényezők
re lehet megfelelő pontosságú prognózisokat ké
szíteni. Meg kell vizsgálni, hogy a különböző tí
pusú prognózisokhoz m ilyen m ódszereket lehet
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hatékonyan alkalm azni. A tervező az ajánlott 
m ódszereket akkor használhatja  tudatosan, ha a 
ku tatás m eghatározza a javasolt módszerek kor
látáit, h ibaforrásait és várható  h ibahatárait.

A törvényszerű folyam atok ism eretében a 
szakszerűen elkészített prognózisok alkalm asak 
a tervezett terü let, település, illetőleg település- 
csoport főbb várható  társadalm i-gazdasági m u
tató inak előrejelzésére. Elsősorban a jövőbeni 
nagyságrendekre vonatkozóan adnak tájékozta
tást. A jövőkép kiegészítésére olyan ism eretek 
és norm ák is szükségesek, am elyek alap ján  a 
tervezett terü letek  várható  állapotát s tru k tu rá 
lis szempontból (m integy keresztm etszetszerűen) 
jellemezni, illetőleg ellenőrizni lehet. Ezt a célt 
szolgálják a területi egyensúly fe lté te le inek  fel
tá rására  irányuló kutatások. A kérdés lényege 
az, hogy a tervezett terü letek  szerkezetének m e
lyek az egym ást feltételező (független változó
ként nem  kezelhető) elemei. Meg kell határoz
ni a kapcsolat logikai rendszerét és szorosságát, 
valam int azt, hogy a szükséges struk tu rá lis  ele
mek hiánya, nem  kielégítő m ennyisége m ilyen 
m értékben korlátozza a tervezett térség tá rsa 
dalm ilag hatékony funkcionálását. A kutatónak  
választ kell keresnie a rra  a kérdésre is, hogy az 
egyensúlyi feltételek a technikai fejlődés és a 
társadalm i preferenciák várható  alakulása nyo
m án a jövőben m ilyen irányban  változnak, to
vábbá hogyan térnek  el az előbbiek a tervezett 
terü letek  nagyságrendjétől, alapvető struk tu rá lis  
jellemzőitől és funkciójától függően.

A tervezésnek figyelem be kell vennie azt az 
objektív  körülm ényt, hogy az egyensúlyi álla
pot — a különböző terü leti egységek szintjén 
is — kivételes és időleges lehet. A tervező szá
m ára ez bizonyos keretek  között szabad mozgás
teret enged, lehetővé teszi az alkalm azkodást a 
konkrét feltételekhez. Ezért a kutató tó l a rra  is 
választ vár, hogy az egyensúlyi feltételek milyen 
fokú hiánya tesz még lehetővé zavartalan  növe
kedést és üzemelést, továbbá m ikor következik 
be a s tru k tú ra  torzulása és csökken jelentősen 
a hatékonyság. Az általánosságban elm ondottak 
a következő példákkal illu sz trá lhatok :

Ism eretes, hogy a m unka- és lakóhelyek meg
határozott a rányban  feltételezik egym ást külön
böző tényezőktől (foglalkoztatási szint, laksű
rűség stb.) függően. Az objektíve m eghatározott 
arányok csak kivételes esetben alakulnak ki 
egy-egy településen belül, á lta lában  több város, 
illetőleg község együttesében valósulnak meg. 
Ez utóbbi esetben inga-vándorforgalom  közvetít 
és hidalja át a településszinten tapasztalható  
aránytalanságokat. Egy-egy települést önm agá
ban vizsgálva tehát nem  egyensúlyi feltétel a 
m unkahelyi, a szakképzettségi és a lakóhelyi 
s tru k tú ra  egym ásnak megfelelése. Feltételezhe
tő azonban, hogy bizonyos fokú konzisztencia 
ez esetben is szükséges, ami megalapozza az 
adott (például m unkahely-központ) település 
m űködésének a stabilitását.

Nagyobb területegységet, például egy közép
fokú központot és vonzáskörzetét együttesen te 
k in tve a követelm ények lényegesen szigorúbbak, 
az em lített te rü le t — a vizsgált szempontból — 
sokkal zártabb  m int egy település. A s tru k tu 
rális értelem ben vett egyensúlyi feltételek k u ta 
tása sok tényezőre és kapcsolatrendszerre te rjed 
het ki. V izsgálható például, hogy a term elő ágak 
és alágazatok m ilyen aránya kedvező a rendel
kezésre álló, vagy várható  m unkaerőforrás op
tim ális foglalkoztatása szem pontjából; figyelem 
mel a népesség nagyságrendjére és belső szer
kezetére a term elési s tru k tú ra  m ilyen kiegészí
tése indokolt. Elemezhető a lakosság összetétele, 
jövedelm i viszonyai, m ásrészt a szükségletek 
nagysága és jellege, valam int az ezek kielégíté
sét szolgáló intézm ények kapacitása közötti kap
csolat, és így tovább.

A településfejlesztést megalapozó kutatások — 
terü leti gazdaságtan körébe tartozó — további 
fontos tém aköre a term elés és ellátás térbeli 
koncentrálódásának, az összpontosulás optim á
lis m értékének  a vizsgálata. A kérdés a gazda
ságtudom ányok szám ára úgy fogalmazódik meg, 
hogy a term elés m ilyen nagyságrendben szer
vezhető terü letileg  hatékonyan, a korszerű tech
nika alkalm azása m ilyen követelm ényeket tá 
maszt az üzemelés települési hátterével (kooperá
ciós adottságok, m űszaki és szellemi in frastruk 
tú ra  stb.) szemben, az optim ális üzemnagyság, 
illetőleg term elés-területi koncentráció m ilyen 
ésszerű településnagyságot igényel és von m aga 
után. Ezzel együtt vizsgálni kell az ellátás, szol
gáltatás térbeli összpontosulásának hatékony 
nagyságrendjét is. A felte tt kérdésre adott tu 
dományos válasz nélkülözhetetlen a szélesebb 
értelem ben vett és nagyobb térségekre k iterjedő 
területfejlesztési tevékenység elm életi és m ód
szertani alap jainak  az erősítéséhez. A term elő
erők arányos terü leti elhelyezésének — egye
bek m ellett — az is feltétele, hogy a term elés és 
szolgáltatás megoszlása ésszerű térbeli, telepü
lési koncentrációk sorozata révén valósuljon 
meg. E kérdéskörben kell — egy közelítésben — 
választ adni a rra  is, hogy a gazdasági növeke
dést m ilyen regionális tényezők korlátozzák, il
letőleg segítik elő.

Az em lített tém akört — az ésszerű település- 
nagyságot — a településtudom ány közvetlenül 
is vizsgálja. A fizikai korlátok oldaláról közelít, 
a rra  a kérdésre keres választ, hogy az adott tu 
dom ányos-technikai színvonalon a term észeti 
környezettől és a társadalm i igényektől függően 
a term elés és ellátás létesítm ényrendszerei te
rületileg milyen ésszerű nagyságrendben és 
struk tú rában  összpontosíthatok, következéskép
pen m ilyen term elési, népességi nagyságrendek 
befogadására alkalm asak. A térbeli koncentrá
ció kettős irányú  vizsgálata a te rü leti gazdaság
tan  és a településtudom ány kölcsönhatását bi
zonyítja, azt, hogy a tervezés és a végrehajtás
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gyakorlata á ltal fe lte tt kérdéseket együttesen 
tud ják  kielégítő alapossággal megválaszolni.

A ku ta tás hazai bázisa — az em lített tém a
köröket tek in tve — potenciálisan rendelkezésre 
áll. Minőségi fejlesztés szükséges azonban ahhoz, 
hogy a ku ta tási m unka a kellő hatékonyságot 
elérje.

A településtudom ány és a társadalom tudom á
nyok kapcsolatait eddig néhány legfontosabb 
közgazdaságtudom ányi tém aterü le t felvázolásá
val m u ta ttu k  be. A továbbiakban más tudo
m ányágakat is a vizsgálat körébe vonunk, 
ugyancsak a teljesség igénye nélkül, ha lehet, 
még vázlatosabban.

A településtervezés szám ára szükséges továb
bi társadalom tudom ányi ku ta tási eredm ények 
részben a településfejlesztés, részben pedig á te 
lepülésrendezés szférájában ha tnak  a gyakorlati 
tevékenységre. Ezek általában a szocialista élet
form a kom plex problém akörének m egkutatása 
által érhetők el.*

A területi, illetőleg településtervezés igényli 
és közvetve — kisebb térségek szintjére vonat
koztatva — hasznosítja az olyan átfogó tá rsad a
lom tudom ányi kutatásokat, m in t a társadalmi 
szerkezet, rétegződés, m obilitás, továbbá a tá r 
sadalm i szervezetek és intézm ények nemzetközi 
összehasonlító vizsgálata. Fontos tém aterü letet 
képviselnek továbbá a társadalm i prognosztikai 
ku tatások és ezek körében m ódszerek kidolgozá
sa társadalm i trendvizsgálatok céljára. A je l
zett tém ákat tekin tve hasznosítható jelentősebb 
ku tatási eredm ények csak a jövőben várhatók. 
A feladat m egoldása sokoldalú nemzetközi 
együttm űködést igényel és lé tre  kell hozni a ha
zai ku ta tási bázist. Figyelem be kell venni to
vábbá azt, hogy a településtudom ány szám ára 
hasznosítható eredm ények az általánosabb ösz- 
szefüggések vizsgálata u tán  a ku tatások  további 
részletezése, regionális vonatkozású elm élyítése 
révén nyerhetők.

A tervezési tevékenységet közvetlenül meg
alapozzák az életmód, új közösségek és a család 
kutatása, továbbá a lakástípus, helyi szolgálta
tás, közlekedés irán ti igények vizsgálata, életkor 
és más jellemzők szerint, valam int az autömo-

bilizm us hatása a települések térbeli' megoszlá- 
sására és m orfológiai jellemzőire. A felsorolt 
tém ákban elérhető éredm ények alap ján  többek 
között táv la ti településtervezési norm ák alak ít
hatók ki. Ez utóbbi ku ta tási feladatok m egoldá
sára a ku tatási bázis nagyrészt k ialakult és ren 
delkezésre áll.

A településtudom ány széles kapcsolatai a tá r 
sadalom tudom ányokon tú l m ás tudom ányágak
ra is kiterjednek. Ezek a legkülönbözőbb k u ta 
tási terü le teket é rin thetik  a m atem atikai, m ű
szaki és más tudom ányágak köréből. Az itt em 
líte tt kapcsolatok az előbbieknél kevésbé köl
csönhatás jellegűek. Példaként em líthető átfogó 
kutatási tém ák — am elyek eredm ényeinek hasz
nosításában a településtudom ány érdekelt — a 
következők szerint vázolhatok fel:

A település, illetőleg több település funkcioná
lis együttese kom plex rendszerként fogható fel. 
így a tervezés szám ára jelentős tudom ányos 
eredm ényeket ígérhet a nagy rendszerek elm é
leti kutatása  és modellezése. A tém akörön be
lül az igazgatási, term elési, szolgáltatási, kö r
nyezeti stb. rendszerek vizsgálata egyarán t szo
ros kapcsolatban van a településtudom ány tevé
kenységi körével. Más tudom ányterü leteket 
érin tő  további tém akörök, am elyek eredm ényei 
közvetlenül vagy közvetve hasznosíthatók a te 
lepüléstervezésben: az energiagazdálkodás opti
m alizálásának módszerei, az ország term észeti 
erőforrásainak  ésszerű hasznosítására irányuló 
kutatások, töm egközlekedési és szállítási háló
zatok vizsgálata, környezetvédelm i technológiák 
ku ta tása  stb.

A fentiekben jelzett, jövőbeli ku tatási felada
tokat széles körű  társadalm i igények alapján  
fogalm azták meg. M űvelésükhöz részben rendel
kezésre állnak a társadalm i-anyagi feltételek, 
részben a jövőben terem tik  meg azokat. Csak 
néhány tém a m uta t közvetlen kapcsolatot a te
lepüléstervezéssel. A többiből hasznosítható 
eredm ényeket akkor kap a településtudom ány, 
ha a vizsgálatokat az általános kérdéseken tú l a 
regionális összefüggésekre is kiterjeszti. Az ilyen 
közelítés azért is javasolható, m ert az a lapkér
désre adható választ is befolyásolhatja.

III. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK TELEPÜLÉSTUDOMÄNYI 
KUTATÁSAINAK KONCEPCIÓJA

A következő időszak településtudom ányi k u ta 
tásai koncepciójának kim unkálása annak alap
ján  történt, hogy a településtudom ányi k u ta tá 
sok fogalom köre értelem szerűen a te rü le trende
zési kutatások fogalom körével identifikálható. 
Alapvető követelm énynek tekinthető, hogy a te
lepüléstudom ányi (területrendezési) kutatások 
mind tem atikailag, m ind tarta lm ilag  összhang-

" F orrásk én t fe lh aszn á ltu k  a k öv etk ező  ö sszeá llítá st: A  
tu d om án yos ku tatás fe jlő d ésén ek  várh ató  irányai. M agyar  
T udom ány, 1977. 2, szám .

ban legyenek a területfejlesztési kutatások kon
cepciójában m egfogalm azott célokkal, illetve 
feladatokkal, valam int az em beri m akro- és 
m ikrokörnyezet ku ta tási program jában  m egha
tározott feladatokkal.

A következő időszak településtudom ányi ku
tatásai koncepciója kidolgozásának alapjául a 
következők szo lgáltak :

— a V árosépítési Tudom ányos és Tervező In
tézetnek az elm últ időszakban szerzett tapaszta
latai a településtudom ányi, valam int a terü íet-
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fejlesztést megalapozó és az em beri m akro- -és 
m ikrokörnyezettel kapcsolatos ku tatások  vonat
kozásában ;

— a M agyar Tudom ányos A kadém ia M űsza
ki Tudom ányok Osztálya Településtudom ányi 
Bizottsága m egállapításai, javaslatai a település- 
tudom ányi ku tatásokkal kapcsolatosan, különös 
tek in tette l a B izottságnak az elm últ években a 
VÁTI-ban folyó kuta tóm unkát érin tő  m egállapí
tásaira, javasla ta ira;

— a V árosépítési Tudom ányos és Tervező In
tézet középtávú fejlesztési tervében m egfogal
m azott szakm apolitikai célkitűzései, valam int az 
Intézet korábban k ia lak íto tt javaslatai az V. öt
éves te rv  időszakára vonatkozó településtudo
m ányi ku tatások  koncepcióját illetően;

— a Budapesti M űszaki Egyetem  Városépítési 
Tanszékének javaslatai;

—- a Budapesti Városépítési Tervező V állalat 
ku tatási koncepciója;

— a területfejlesztési ku tatások  középtávú 
irányelvei.

A ku tatási koncepció a településtudom ány te l
jes terü le tére  vonatkozik, függetlenül a ku ta tási 
eredm ényekben való érdekeltségre, a hitelfede
zetek, illetve az egyes ku tatóhelyek főhatósági 
hovatartozására.

A kutatásokkal szemben alapvető követel
m ényként fogalm azható meg, hogy azoknak a 
településekkel (településcsoportokkal) kapcsola
tos gyakorlati feladataink elm életi m egalapozá
sát kell szolgálniuk. Ebből következően a kon
cepcióban m egfogalm azott tém áknak  csak k i
sebb hányada tek in thető  ú jnak ; a többséget 
olyan tém ák képezik, am elyek valam ilyen for
m ában m ár korábban is ism ertek voltak, k u ta 
tásukra  is sor került. IJjbóli v izsgálatukat szá
mos körülm ény indokolja. Ez szükségessé te 
szi, hogy m axim álisan hasznosítsuk az elmúlt 
időszakok ku tatási eredm ényeit.

A településtudom ányi ku tatások  koncepciója
— szerkezeti felépítésében — kettős tagczódású: 
egyrészt m eghatározást nyertek  a ku ta tási fő
irányok, m ásrészt az egyes főirányokon belül
— azok jellegétől függően — tém acsoportok le
határo lására  kerü lt sor.

1. főirány
A településtudomány fejlesztése alapvető 

feltételeinek egyike, s egyben feladata 
a településekkel (településcsoportokkal) 

kapcsolatos teendők szemléleti és módszerbeli 
megalapozása, illetve az ennek érdekében 

szükséges kutatások

Az e tém a keretében m egvalósítandó k u ta tá 
sok fő feladata: a településtudom ány ta rta lm á
nak és kapcsolódásainak, ku tatási rendszerének 
és ku tatási m ódszereinek a fejlődés követelm é
nyeivel összhangban történő m egállapítása, va

lam int az urbanisztika távolabbi és közelebbi 
m últjának  feltárása és értékelése, a tapasztala
tok szisztem atikus gyűjtése a településekkel való 
elm életi és gyakorlati foglalkozásban való hasz
nosítás céljából. A kutatások során meg kell ala
pozni a településtudom ány fejlődését elvi és 
m ódszertani szempontból egyaránt, valam int k ri
tikailag sokoldalúan értékelni kell az elm últ idő
szak városépítési tevékenységének eredm ényeit, 
pozitív és negatív  következm ényeit. E komplex 
és szerteágazó tém akör keretében a legfontosabb 
ku tatási kérdéseknek a következők tek in thetők:

1. témacsoport
A  településtervezési irányelvek, 

m utatószám ok tudom ányos megalapozása 
a társadalmi-gazdasági fejlődés és a 

m űszaki tudom ányos haladás 
ú j követelm ényeinek figyelem bevételével

A  k u ta tás célja, s egyben feladata a jelenleg 
érvényes és a gyakorlati tervezőm unkában hasz
nált településtervezési irányelvek, m utatószá
mok felülvizsgálása, továbbfejlesztése annak ér
dekében, hogy a ku tatóm unka a különböző te 
rü le ti egységekre készülő terü letrendezési te r 
vekhez, tervtanulm ányokhoz, ku tatási tém ák
hoz, valam int a területfejlesztési tervezőm unka 
megalapozásához, közvetve pedig az építésügyi 
korm ányzat ágazati területfejlesztési feladatai
nak ellátásához segítséget adjon. A tém a k u ta 
tása — különös tek in te tte l a társadalm i-gazda
sági fejlődés és a m űszaki-tudom ányos haladás 
új követelm ényeire — igen széles körű  koordi
nált együttm űködést igényel más tudom ány
ágakkal (társadalom tudom ány, közlekedéstudo
mány, népesedéstudom ány stb.), valam int a kü
lönböző ágazatokkal.

2. témacsoport
A  struktúra tervezés elvei és módszerei 

a regionális és településléptékű  
tervezésben

A  vonatkozó nemzetközi tapasztalatok azt m u
ta tják , hogy az utóbbi években széleskörűen el
te rjed t és polgárjogot nyert a struk túratervezés 
követelm ényeinek érvényesülése a regionális és 
a településrendezési tervek készítésének folya
m atában. A szocialista országokban, elsősorban 
a Szovjetunióban is a rendezési tervek készítése 
során mind nagyobb figyelm et ford ítanak  a 
struk túratervezés a lapjainak kidolgozására, il
letve széles körű bevezetésére a településrende
zési tervkészítés folyam atába. A vonatkozó ku 
ta tásnak  tisztáznia kell a struk túratervezés elvi 
és m ódszertani alapjait, fel kell tá rn ia  bevezeté
sének és széles körű alkalm azásának feltételeit 
a hazai tervezőm unka gyakorlatába.
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3. témacsoport
A  rendszer elviélet és a rendszertervezés 

alkalm azásának lehetőségei 
a területrendezési tervek  készítésében

A z  előbbi tém ához hasonlóan a nem zetközi 
tapasztalatok szerint a korszerű városépítés-vá
rosfejlesztés gyakorlatában a m ásik gyorsan té rt 
hódító „iskola” a rendszerszervezéssel, illetve a 
rendszerelm élet gyakorlati alkalm azásával kap
csolatos. E vonatkozásban az elm últ években 
hazai vonatkozásban különféle előtanulm ányok 
készültek; érdem ben azonban a rendszerelm élet 
elvi és m ódszertani a lap jainak  a városépítés
városfejlesztés szemszögéből történő tisztázása 
nem tö rtén t meg. Ezért a ku tatóm unka igen idő
szerű; az elvi és m ódszertani alapok tisztázásá
val lehetőség terem thető  a rendszerszervezés 
széles körű bevezetésére és alkalm azására a te
rületrendezési tervek készítésénél.

2. főirány
A települések (településcsoportok) 

fejlesztésének és tervezésének elméleti 
megalapozását szolgáló kutatások

Az ide tartozó kutatások  adnak elm életi alá
tám asztást azoknak a feltételeknek a m eghatáro
zásához, am elyek teljesítése hozzásegíthet ahhoz, 
hogy a települések, illetőleg azoknak valam ilyen 
szempontból összetartozó csoportja képessé vál
jon a vele szemben tám asztott népgazdasági kö
vetelm ények teljesítésére, településhálózati sze
repének betöltésére, a benne folyó term elés szá
m ára megfelelő kereteket nyújtson, és korszerű 
települési körülm ényeket és környezetet bizto
sítson az ott élő lakosság számára.

1. témacsoport
A  városépítési törvény előkészítésének és 

kidolgozásának tudom ányos megalapozása

A  városépítési törvény kidolgozása igen széles 
körű és alapos előkészítő m unkát igényel. En
nek egyik fontos eleme a városépítés-városfej
lesztés távlati stratégiai céljainak és feladat- 
rendszerének tudom ányos megalapozása. Ennek 
érdekében egy sor olyan jellegű kutatási feladat 
elvégzése szükséges, m int a városépítés-város
fejlesztés terü letén  használt fogalm ak pontos 
m eghatározása és azok tarta lm ának  tisztázása; a 
városépítés-városfejlesztés céljait szolgáló terve
zési rendszer kidolgozása; a vái'osépítéssel- 
városfejlesztéssel kapcsolatos rendezési tervek 
tarta lm i követelm ényeinek m eghatározása, és 
egyéb más kérdések. Ezeknek a kérdéseknek tu 
dományos szintű kidolgozása a szakma egészé
nek tapasztalatát kell hogy összegezze.

2. témacsoport
A  településegyüttesek (agglomerációk), 

településcsoportok tudom ányosan  
meg alapozott.korszerű tervezési elvei 

és m ódszerei

A  hazai urbanizálódási folyam at gyors kibon
takozásának és fejlődésének — m ás országok
hoz hasonlóan — egyik sajátos vonása a főváros, 
nagyvárosaink és egyes jelentős ipari bázissal 
rendelkező középvárosaink körül végbemenő 
agglom erálódási folyam at, s ennek következm é
nyeként településegyüttesek (agglomerációk) k i
alakulása és fejlődése. E fo lyam attal párhuza
m osan az egymáshoz közel fekvő, illetve egy
m ással funkcionális, településszerkezeti és egyéb 
jellegű kapcsolatban álló települések szimbiózisa 
megy végbe: településcsoportokká alakulnak át 
és fejlődnek. A ku ta tási fe ladat célja a település
együttesek és településcsoportok tudom ányosan 
m egalapozott korszerű tervezési elveinek m egha
tározása, a tervezés m ódszereinek kidolgozása

3. témacsoport
A  regionális és városi fejlődés szociológiája

A  szociológiai tudom ány egyik gyorsan fejlő
dő fia ta l ágazata a településszociológia. H azánk
ban lényegében az utóbbi évtizedben bontakoz
tak  ki szélesebb körben szervezett keretek  kö
zött különféle településszociológiái vizsgálatok. 
Ezek a vizsgálatok azonban a városok, települé
sek fejlődésének, életének csak egy-egy, gyak
ran  önkényesen lehatáro lt tém akörét fogták át. 
A regionális és városi fejlődés átfogó szocioló
giai vizsgálata, s az ezzel kapcsolatos szociológia, 
illetve településtudom ányi ku tatások  egységes 
rendszerének kidolgozása szükséges. Ennek a 
ku tatási fe ladatnak  a teljesítése során m egha
tározó szerepet kell betölteniük a településtudo
m ány képviselőinek annak  érdekében, hogy a 
szociológiai ku tatások ne váljanak  öncélúvá, ha
nem  segítsék elő a településtudom ány hatókö
rének és kom plexitásának növekedését.

4. témacsoport 
A  korszerű, területtakarékos  

településszerkezet kialakításának tervezési 
irányelvei és normái

\  V-
uá

Az építési tevékenység korszerű ipari bázisá
nak m egterem tése a városok, települések fe j
lődésében új követelm ényeket tám aszt a telepü
lésszerkezet alakításával, fejlesztésével kapcsola
tosan. A járm űforgalom  széles körű  elterjedése, 
új funkcionális kapcsolatok m egjelenése és to- 
vábbgyűrűzése szintén új m ódon fogalmazza 
meg a településszerkezet k ialakításának és fej
lesztésének problém akörét és feladatait. A kuta- 
tóm únka célja olyan tervezési irányelvek, majd
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norm ák kidolgozása, m elyek egyrészt a korszerű 
településszerkezet form álását segíthetik  elő, 
m ásrészt lehetőséget adnak  a racionális te rü le t
takarékosság elvei következetes és hatékony é r
vényesítésére.

3. főirány
A települések (településcsoportok) 

építésének (a tervek megvalósításának) 
elméleti megalapozását szolgáló kutatások

Ide tartoznak  azok a kutatások, am elyek a fe j
lesztési és tervezési előirányzatok valóra váltá
sát szolgáló m űveletek célszerű lebonyolításá
hoz szükséges ism eretek megszerzését célozzák.

1. témacsoport 
A  településrendezési tervek  
m egvalósításának fo lyam ata

A  városi és községi települések építésének, 
tervszerű fejlesztésének m indenkor alapvető 
kérdése, s egyben problém ája volt a vonatkozó 
rendezési tervek hatékony és következetes meg
valósítása. A nnak ellenére, hogy az elm últ évek
ben igen sok pozitív tapasztalat gyűlt egybe, á 
rendezési tervek  m egvalósításának folyam ata 
még számos vonatkozásban tisztázatlan, s az tu 
dományos m egalapozottságú kidolgozást igényel. 
A tervek m egvalósításának fo lyam atát nem csak 
a területileg illetékes tanácsi szakigazgatási szei’- 
vek tevékenységének szem pontjából szükséges 
vizsgálni, hanem  a korszerű építési technológiák 
és építésszervezés követelm ényeinek elemzése 
alapján  is. Célszerű lenne k ialak ítan i a tervek  
m egvalósítása fo lyam atának olyan korszerű 
módszereit, m ely lehetővé tenné a különböző 
m atem atikai m ódszerek (pl. hálódiagram ok stb.) 
és elektronikus számítógépes eljárások széles
körű alkalm azását.

2. témacsoport
A  regionális és településléptékű  

településrendezési tervek  egységes 
rendszere

Az elm últ években több kísérlet tö rtén t a te 
rületrendezési tervezés egységes rendszerével 
kapcsolatos elvek és ta rta lm i követelm ények 
m eghatározására. E törekvések azonban ez ideig 
csak részeredm ényeket adtak. Ennek oka ab
ban keresendő, hogy a m akro (országos), illetve 
a regionális szintű tervezés oldaláról közelítették 
meg a problém át, s nem  a kölcsönös oda-vissza- 
csatolás a lap ján : vagyis a város, illetve a telepü
lés szintjéről kevéssé tisztázták a tervek egysé
ges rendszere kialakításának feladatait s az az
zal kapcsolatos követelm ényeket. A ku tatási té
ma alapvető célja a város- és településszintű 
általános rendezési tervek és a tervezési-gazda

sági körzetekre készülő regionális léptékű te 
rületrendezési tervek közötti kapcsolatrendszer 
alapjainak k id o lg o zásáv á  tervezés folyam atá
ban érvényesítendő ta rta lm i követelm ények 
m eghatározása; s ennek alapján  a vonatkozó te 
rületrendezési tervek egységes rendszerének ki
alakítása.

3. témacsoport
A  városépítés gazdaságosságának 

kérdései

A  városépítés és városfejlesztés egyik legak
tuálisabb, s egyben legnagyobb jelentőségű té 
m aterü lete a gazdaságosság fogalom körének, az 
azzal kapcsolatos ta rta lm i követelm ényeknek, s 
e tarta lm i követelm ények gyakorlati alkalm azá
sa feltételeinek kutatása. A tém a igen összetett 
jellegű: a közgazdaságtudom ány, a korszerű szer
vezéstudom ány, valam int a szám ítástechnikai 
módszerek sokoldalú alkalm azását igényli. A ku 
tatási tém a feldolgozása során különös figyel
met kell fordítani a városépítés-városfejlesztés 
hatékonysági követelm ényrendszerének kidol
gozására, külön vizsgálva a gazdasági, illetve a 
társadalm i hatékonyság követelm ényrendszerét, 
érvényesítésének, illetve érvényesülésének fel
tételeit.

4. főirány
A településgazdasági, -üzemeltetési és 

-igazgatási tevékenység 
elméleti megalapozását szolgáló kutatások

Az ide tartozó kutatások  feladata, hogy elő
segítse a települések (településcsoportok) épület- 
és létesítm ényállom ányának fen n ta rtásá t és kor
szerűsítését, a településfejlesztés célkitűzéseivel 
összehangolt te rü le t és telekgazdálkodás folyta
tását. A kutatások  műszaki, közgazdasági, szer
vezési és igazgatási ism eretek szintetizálását 
eredm ényezik, többféle szaktudom ány és szak
ágazat diszciplínáit hasznosítva.

1. témacsoport
A  korszerű városüzem eltetés alapjai

A  legelm aradottabb ku tatási te rü le t a korsze
rű  városgazdaságtannal, illetve városüzem elte
téssel kapcsolatos téma. A kutatások hiánya, 
egyéb más okok m ellett, a konkrét gyakorlati 
tevékenységben is sokoldalúan érvényesül, te r
m észetszerűen negatív  értelem ben. A város m int 
„kom plex tevékenységi kört ellátó üzem ” lénye
gében az üzem eltetés olyan sajátosságaival ren
delkezik, amely bárm elyik term elő szervezet te
vékenységére jellemző. A kutatóm unka során fel 
kell tá rn i a város m int üzem m űködésének sa
játos törvényszerűségeit; s ennek alapján meg-
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szerűbb szervezeti rendszerét és form áit, 
korszerű városüzem eltetés m ódszereit és legcél- 
határozni az üzem eltetés a lapjait, fe ladatait; a

2. témacsoport
A  terület- és telekgazdálkodás tartalm a  

és módszerei
A korszerű városépítés-városfejlesztés egyik 

alapvető feladata a fö ld területekkel való éssze

rű  gazdálkodás. Ez egyrészt átfogó értelem ben 
különféle követelm ényeket tám aszt a te rü le t
gazdálkodás rendszerével, m ásrészt konkrétan  a 
városokban, településekben folyó telekgazdálko
dással szemben. A ku tatóm unka során annak 
tisztázása szükséges, hogy mi lehet a te rü le tren 
dezés szemszögéből a te rü le ti és telekgazdálko
dás tarta lm a, m ilyen feltételek m ellett milyen 
módszerek segíthetik elő a legm egfelelőbben az 
ésszerű terü le t- és telekgazdálkodás követel
m ényrendszerének érvényesítését.

3. témacsoport
A  regionális és településtervezés korszerű  

inform ációrendszere

Az elm últ években sokoldalú kutatóm unka 
folyt a te rü leti tervezés korszerű inform áció-

rü lt elkülöníteni a m akro-, mező-, illetve m íkro- 
tások során azonban nem  kellő m értékben sike- 
rendszerének m eghatározása érdekében. E kuta- 
szintű inform ációs rendszerek kialakításával 
kapcsolatos követelm ényeket. A ku ta tás egyik 
alapvető fe ladatának  kell tekin teni a város- és 
településléptékű tervezés korszerű inform áció- 
rendszere alap jainak  kidolgozását. A k u ta tó 
m unka során külön kell vizsgálni a regionális 
léptékű tervezés szükségleteinek kielégítésére 
alkalm as inform ációrendszer kérdéseit, szoros 
összhangban a város- és településléptékű terve
zés inform ációrendszerével.

* * *

A fentiekben vázolt ku ta tási feladatok ered
ményes m egoldása a m indenkor rendelkezésre 
álló személyi, szervezeti, anyagi feltételek függ
vénye. Az eredm ényes megoldás nem  kism érték
ben attól is függ, hogyan és m ilyen form ában 
biztosíthatók a különböző kutatóhelyek közötti 
együttm űködés, koordináció feltételei.

E kérdések tárgyalására  most nincsen lehető
ség. Rem élhetőleg külön tém akénti feldolgozás
ra a közeljövőben sor kerülhet.
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M I S K O L C T A P O L C A  F E J L Ő D É S E  
A T E R Ü L E T  F U N K C I O N Á L I S  V Á L T O Z Á S A I N A K  T Ü K R É B E N

DR. M AJO R JENŐ

A tanulm ány 1945-ig — Miskolccal való egye
sítésig — tárgyalja  az 1930-as évektől rendkívül 
gyorsan országos h írű  üdülőhellyé vált Miskolc
tapolca történetét. E kkorra  m ár kétségtelenné 
vált, hogy a te rü le t további fejlődését az itteni 
gyógyfürdőhöz kapcsolódó üdülési funkció h a tá 
rozza meg. Ezt a fejlődési irány t a szomszédos, 
gyorsan urbanizálódó Miskolc kezdem ényezte, 
korántsem  kizárólag valam iféle em berbaráti cé
loktól vezettetve. S fejlődésének szinte m inden 
m ozzanata összefügg a két világháború  közötti 
gazdasági viszonyokkal és azok helyi je len tke
zési form áival. B ár Tapolca funkcionális á ta la
kulásában ily m ódon a gazdasági kon junk tú rák  
fontos szerepet játszottak, a fejlődés iránya ta r 
tósnak bizonyult, és 1945 u tán  is — egészen más 
gazdasági-társadalm i viszonyok között — tovább 
folytatódott. A táv la ti tervek  m a is ebben az 
irányban határozzák meg a terü le t jövő fejlődé
sét.

Abban, hogy Tapolcán az üdülési funkció 
ilyen gyorsan és hosszú időre érvényesen tudo tt 
kialakulni, a gazdasági körülm ények és term é
szeti adottságok m ellett nagy szerepe volt a te 
rü let tö rténeti m últjának . Tapolca évszázadokon 
keresztül szinte lakatlan  puszta volt. A pusztai 
jelleg azonban nem  elhanyagolt, hanem  nagyon 
intenzív szőlőművelés a la tt álló te rü le te t jelen
tett. Az önálló pusztákat az 1870-es évek köz- 
igazgatási rendezése szüntette  meg oly módon, 
hogy terü le tüket valam elyik szomszédos telepü
léshez csatolták. H ivatalosan Tapolcát is ekkor 
egyesítették Görömböly község területével. A 
Görömböllyel való egyesítésnek a m agyarázatát 
a te rü le t b irtok lástörténete  adja meg, m ely visz- 
szavezet a M iskolc-nemzetség által lé tesíte tt ta 
polcai m onostor alapításához. A m onostor ala
pítása m eghatározó jelentőségű volt település- 
történeti szempontból is, végső soron ide vezet
hető vissza a te rü le t pusztai, lakatlan  jellege is. 
Természetes, hogy egy viszonylag m agas m űve
lési szinten álló alig lako tt terü leten  — adott 
gazdasági feltételek között — aránylag  köny- 
nyebb a nagyobb számú állandó lakosság jelen
létét nem  kívánó, idényjellegű üdülőterületi 
funkció k ialakítása, m in t egy teljesen elvadult 
vagy más m eghatározott funkció teljesítésére k i
alakíto tt területen. M iskolctapolca fejlődése

2 T elep ü léstu d om án y i K özlem én yek

szem pontjából tehát döntő jelentősége van a sa
játos pusztai jelleg k ialakulásának  és hosszú 
ideig való fennm aradásának. Nyilvánvaló azon
ban, hogy ez a pusztai jelleg csak az üdülési 
funkció k ialakulása idején kedvező, intenzívebb 
fejlődési szakaszában m ár nem  ta rth a tó  fenn. 
Különösen kiéleződik a helyzet ellentm ondásos
sága, ha ez a te rü le t egy nagyváros közvetlen és 
szerves részévé válik. Nem könnyű feladat a fe j
lesztés szem pontjából az ebből adódó dilem m a 
megoldása.

A problém a felvázolása is érzékelhetővé tette, 
hogy a kérdés felvetődésében m ilyen nagy sze
repe van a te rü le t tö rténeti fejlődésének. Ügy 
érezzük, hogy a tö rténeti h á tté r tisztázásával a 
kérdés gyakorlati megoldásához is segítséget le
het nyújtan i.

Az aktuális kérdésekben is m egnyilvánuló tö r
téneti fejlődés m egism erése azonban nem  ren
delhető alá csupán a fejlesztés konkrét kérdé
seinek. Nyilvánvaló ugyan, hogy a jelen évszá
zadban bekövetkezett változások ha tására  a tö r
téneti szem léletnek is meg kellett változnia, az 
azonban kétségtelenné vált, hogy a te rü le t tö rté 
neti fejlődése szerves része a környék és az egész 
ország gazdasági, társadalm i, ku ltu rális és tele
pülési fejlődésének, és helyi sajátosságai csak az 
általánosabb összefüggések ism eretében m u ta t
koznak meg.

Tapolca tö rténete  régi tém ája tö rténe tírásunk
nak. A korábbi tö rténetírókat elsősorban a ta 
polcai apátság m últja  érdekelte. A m últ század
ban több jelentős m unka is m egjelent az apát
ság történetéről. A feldolgozások egyháztörténe
ti szem pontból foglalkoztak a terü lettel, és bár 
értékes adatokat gyű jtö ttek  össze, számos lénye
ges kérdés, így pl. a m onostor alapításának ko
ra, nem  tisztázódott elfogadhatóan. Nem m en
tek  tú l ezek eredm ényein a jelen század 30-as 
éveiben m egjelent kisebb tanulm ányok sem, in
kább csak kivonatosan népszerűsítették  a m ár 
nehezen hozzáférhető korábbi feldolgozásokat. 
Mivel ekkor az em bereket az erőteljesen m egin
dult üdülőterületi fejlődés foglalkoztatta, a 
nyom talanul e ltűn t m últra  való em lékeztetés 
ilyen fo rm ájának  is jelentősége volt.

A hagyom ányossá vált egyháztörténet alap
ján  azonban a te rü le t funkcióváltozásai szinte
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m egm agyarázhatatlanná váltak. Hogy felism er
jük  a fejlődés folyam atosságát, a bekövetkezett 
változások szinte a lternatíva  nélküli szükségsze
rűségét, a vizsgálódásokat térben  és időben ki 
k e lle tt terjeszteni, és a tém akört is bővíteni kel
lett. Elsősorban a földrajzi viszonyok és adott
ságok, a régészet és a. néprajz, a gazdaság- és 
társadalom történet, sőt az egyháztörténet ú jabb 
eredm ényei, valam int a szomszédos terü leteken 
végbem ent fejlődés ism eretében lehete tt a tö r
ténteket m egérteni. Elsősorban a szomszédos 
Diósgyőr és Miskolc tö rténetének  ism erete nél
külözhetetlen, ugyanakkor azonban Tapolca tö r
ténetének m egism erése Miskolc gazdasági, tá r
sadalm i településtörténeti fejlődéséhez is lénye
ges adatokat és szem pontokat szolgáltat. A vizs
gálódások időbeli k iterjesztése a korábbi tö rté 
netíráshoz képest term észetesen vált szükséges
sé a m ásodik világháborúig, a honfoglalást m eg
előző időkre viszont azért kellett k iterjeszteni a

kutatást, m ert az építkezések során előkerült ré 
gészeti leletekből a rra  a következtetésre kellett 
jutni, hogy a tapolcai m onostor alapításának 
messzebb vezető előzményei vannak.

Á ttekintésünket a fejlődés három  jellegzetes 
szakasza szerint tagoltuk. Az egyes szakaszok
ban a te rü le t fejlődésében dom inálóvá vált té
nyezőket és azok hatásá t elemezzük. Mivel ezek 
a tényezők csírájukban m ár korábban is meg
voltak, a három  szakasz időben nem  választható 
el m ereven egymástól.

Az 1533-ig tartó  első szakaszban a te rü le tfe l
használás kultikus jellege volt a döntő tényező, 
következm ényei azonban később is m egm utat
koztak. Az 1900-as évekig terjedő  m ásodik sza
kaszt a terü letnek  a term elésbe való közvetlen 
bekapcsolására irányuló különféle törekvések 
jellemzik. A harm adik  szakaszban vált domi
nálóvá az üdülő terü letté  való fejlődés iránya. 
Mivel a terü letfelhasználás alakulásában nagy
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szerepet játszottak a természeti adottságok, és 
a történeti áttekintés során gyakran lesz szó a 
terület földrajzi viszonyairól, célszerűnek lát
szott, hogy bevezetésképpen a földrajzi környe
zettől és annak kialakításától adjunk vázlato'- 
áttekintést.

Miskolctapolca területe a Sajóvölgy és a Bükk 
hegység között a Bükköt körülvevő peremtáj része. 
Délnyugati részén még a Bükk triászkori mészkőrö
gei emelkednek ki lépcsősen: a Tapolca forrása 
felett a Várhegy 213,4 m, a dél felől hozzá kapcso
lódó Dimitrov (Szentkereszt) hegy 220 m magas, 
északi szomszédja, a Kisköves 211,2 m, valamivel

nyugatabbra a Nagykőmázsa már 380 m körüli ma
gasságot ér el. A Várhegy-Kisköves irányától kelet
re, és a Dimitrov hegytől délre a mészkő már a 
felszínen nem, fordul elő. Mint a Bükk hegység pe
remén általában, itt is miocénkori homok, homok
kő, agyagos homok, riolittufa, ill. andezittagglomerá- 
tum laza üledékei találhatók. A Bükk-perem más 
részein a miocén rétegekben alakultak ki a vidék 
ipari fejlődésében alapvető szerepet játszó barna
széntelepek. Az itt másodlagos üledékeket a jég
korszak képződményei: suvadásra hajlamos vörös 
és barna agyag, valamint kavicsos agyag és agya
gos kavics borítják. A kavicsos réteg főleg a 200 m 
magas lapos felszíneken fordul elő. Feltűnő, hogy a 
Várhegy és a Kisköves mészkőtömbjei kb. ugyan
ilyen magasságban vannak lenyesve. Mivel negyed
kori vörös- és barnaagyag a mészkőfelszíneken is 
előfordul, ennek a 200 m magas felszínnek egyidő- 
ben kellett kialakulnia a jégkort közvetlenül meg
előzően. A várhegyet a mélybe süllyedt mészkőtö
megektől elválasztó törésvonal mentén tör fel a 
mélyből a hideg karsztvízzel keveredett tapolcai 
melegforrás, mely a mészkő elbontásával a hegyben 
karsztos barlangot alakított ki. A karsztos jelensé
gek kialakulását a Bükkben Láng Sándor az alsó- 
pannóniai időtől kezdődően tételezi fel. E barlan
gok a Bükk jégkorszak alatti erős kiemelkedése 
miatt ma több száz méter magasságban vannak, szá
razzá váltak és pusztulásnak indultak. A tapolcai 
barlangforrás ezért működő forrás a jelenben is, 
mert a Várhegy, a nagy mészkőtömegektől lesza
kadva, a nagyobb mérvű emelkedésből kimaradt. A 
Tapolca forrásaiban nagymennyiségű meleg víz ere
detileg a jelzett 200 m magas felszínen keresett ma
gának lefolyást. A lefolyás irányát a laza üledékek 
elhelyezkedése és a Bükköt tagoló ÉNy—DK, ill.

ÉNy—DDK-i és erre merőleges törésvonalrendszer 
határozta meg.

A tapolcai üdülőterület tengelyét a melegforrás 
vizét levezető Hejő völgye képezi. A Hejő a várhe
gyi forrásoktól kezdődően először egy 2,5 km hosz- 
szú, ÉNy-i irányú, eléggé egyenes és egyenletesen 
széles völgyszakaszban folyik. A völgy az eredeti 
felszínbe mintegy 80 m mély, talpánál 300—400 m 
széles árokként vágódott bele, melynek oldalai ál
talában 13—16%-os lejtőt képeznek, helyenként 
azonban főleg a völgy nyugati oldalán terasz-szerű 
padkák és meredekebb szakaszok alakultak ki. A 
2,5 kmi-es egyenes szakasz után, a miskolci Avas és 
a Szent Benedek-hegy között, a Hejő nagy kanyar
ral irányát DK-ire változtatja. Szélesebb völgysza
kaszba jut, amelyen keresztül kiér a Sajó völgyébe. 
A Hej övei teljesen párhuzamos törésvonalak hatá
rozzák meg a tőle nyugatra eső, szomszédos Tatár
árok völgyét is. Míg azonban a Tatárárok a Szinva 
egyik mellékvölgye, addig a Hejő — kiérve a Sajó 
völgyébe — hordalékát lerakva elgátolja magát a 
Sajótól, és külön mellékvízként ömlik a Tiszába. 
Ennek ellenére, mivel elsődleges eróziós bázisa nem 
a Tisza, hanem a Sajó völgye volt, a Tapolca völ
gyének kialakulása éppen úgy a Sajó völgyfejlesz
tő tevékenységének következménye, akárcsak a 
Szinváé. A Sajó egy másik mellékfolyójának, a 
Bódvának a völgyét Péja Győző tanulmányozta. A 
Bódva szintén a Sajóhoz igazodva mélyítette med
rét, a fokozatos mélyülésről öt terasz tanúskodik. 
A legrégibb V. sz. terasz tengerszint feletti magas
sága 190 m, a következő IV. teraszé 160 m, a III. 
teraszé 140—144 m, a II. teraszé 134, és a legfiata
labb, a mai ártért képező teraszé 130 m. A Hejő te
raszai a völgy suvadásai miatt nem maradtak épek, 
a következők azonban megállapíthatók: kb. 130 m 
magasságban található az a keskeny, a Hejő med
réből kiemelkedő perem, amelyen két oldalt az ősi 
közlekedési utak haladnak. 140 m körüli annak a 
padkának a magassága, amelyen a tapolcai apátság 
épületének alapfalait mégtalálták. Végül a már em
lített 200 m magasságban kialakult, pleisztocén ka
viccsal fedett sík felszínek egybevethetők a Bódva 
legidősebb teraszával. Ez azt jelenti, hogy eredeti
leg melegforrás vize is ebben a magasságban ömlött 
a felszínre, majd a Hejővölgy mélyülésével a for
ráskitörések helye fokozatosan alacsonyodott, míg 
jelenlegi szintjét elérte. Ezt a folyamatot jelzik a 
barlang különböző magasságban nyíló fülkéi, ame
lyek egyikében a Würm első feléből szármáz, a 
moustieri kultúra neander típusú ősemberének, ill. 
a későbbi homo sapiens fossilisnek a nyomait talál
ták meg. Az ősember ily módon tanúja volt a táj 
átalakulásának.

Bármennyire is a törésvonalak rendszeréhez il
leszkedik a Hejő irányváltozása, az Avas alatti nagy 
kanyar kialakulása magyarázatot igényel. A ma
gyarázatot ott kereshetjük, hogy a kanyarnál tor
kollik be a Hejő völgyébe a Csermőke tölcsérsze- 
rűen szélesedő völgye, mely az Avas és a Dobogó
hegy között kb. 170 m magasságig követhető, ahon
nan a völgy keskeny kapuként átvezet a Szinvához. 
Eredetileg természetesen a Szinva völgye sem lehe
tett 190—200 m-nél mélyebb, tehát akár az ös- 
szinva, a Csermőke irányában folyhatott a Sajóba. 
Amikor a Sajó völgyét mélyíteni kezdte és vele a 
mellékpatakoké is mélyebbé vált a 170 m-es szint
nél, az erre való lefolyás lehetősége megszűnt. A 
Hejő tehát egykor ebbe az őspatakba torkollott, és 
ennek lefűződése után a völgyszakaszt möst már 
mint saját völgyét formálta tovább. A kanyarnak ez 
a kialakulása adhat magyarázatot a Dudujka-domb 
keletkezésére is.

Az így kialakult völgyet északnyugat felől 200 m- 
nél magasabb dombok szegélyezik. Legkiemelke
dőbb a 280 m magas Magashegy. A Magashegyet dél 
felől a 100 m-rel mélyebben fekvő Nádastó katlana
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határolja. Ennek levezető árka a Komlósárokkal 
együtt a Hejő legnagyobb mellékvölgye. A Magas
hegy a Nádastó katlana által több mint 1 km hosz- 
szú, déli irányú oldalhoz jutott, melynek 200 m- 
nél magasabb része 60%-os lejtővel emelkedik ki, 
így a maximális besugárzást kapja. Mint a második 
fejezetben látni fogjuk, ezen a környéken alakul
tak ki a legjobb szőlőhegyek.

A területet tagoló mellékvölgyek az említett 
Komlósárok elágazásával, a Görömböly felé nyíló 
rövidebb völgy, és a Várhegy—Dimitrov-hegy déli 
lábánál kialakult széles Juhdöglővölgy, amely hir
telen északi kanyarral a Várhegy és Kisköves kö
zött nyílik a Hejő völgyébe, a melegforrásoknál 
egyesülnek a Hejővel. Az egyesülésnél ennek követ
keztében a völgyfő kitágul és a völgyektől feltárt 
területnek mintegy természetes központjává válik. 
Itt tör fel a Miskolc vízellátására szolgáló karsztos 
hidegvíz is, amely a karsztos mészkőterületeken ke
resztül a felszín alatt a Tatárárok vizével is bővül. 
Az összekötést a felszínen a dolinák sorozata mu
tatja. Felszini forrásokban gazdag az északi lazább 
üledékes terület is. E források megkönnyítették a 
szőlőművelést, és lehetővé tették kisebb villacso
portok vezetékes vízzel való ellátását is. — A hasz
nosítható ásványi anyagokkal későbbi fejezetben 
részletesebben foglalkozunk. — Az egykori erdőta
karó nagyobb foltjai csak a magasabb sziklás olda
lakon és hátakon maradtak meg Tapolca területé
nek déli, nyugati szélén. 1935-ben Görömibölytapolca 
5049 kh területének 27%-át fedte erdő.

1. Tapolca mint kultikus hely

Tapolca arró l a m elegforrásról kap ta  a nevét, 
am ely a V árhegynek nevezett triászkori mész- 
kőszirt hasadékából, meleg víztől kioldott karsz
tos barlangjából tö r fel. A név bolgár—szláv 
eredetű, az avar birodalom  bukása és a honfog

lalás közötti időszak emléke, am ikor a D unától 
keletre eső terü le te t a bolgárok, hódíto tták  meg. 
A forrásból eredő pataknak  a Sajó-völgyi és 
síksági szakaszát m ár a m agyar Hejő névvel je 
lölik, mely a „hév” és „jó” szavakból van össze- 
téve, és jelentése „melegfolyó”. Az eredeti név
nek a forrásvidékre való korlátozását nem  m a
gyarázza kellően a nyelvi-etnikai változás, eb
ben a forráshoz fűződő tradíciók továbbélése 
já tszhato tt nagy szerepet.

Az általánosan elfogadott felfogás szerint a 
meleg forrással szemben, a folyásirány szerint a 
patak  bal oldalán, a völgy egy teraszszerű, szé
les padkáján  épült fel a Miskolc—Bors-nem 
zetség saját m onostora a tem etkezőhely m ellett. 
A P éter apostolról elnevezett m onostorban 
szentbenedekrendi szerzetesek élték előírásos 
életüket és buzgólkodtak az alapító nemzetség 
elhalt tag ja inak  üdvözülését szolgáló szertartá
sok elvégzésében.

Az első nem zetségi m onostorok M agyarorszá
gon a XI. században keletkeztek. Az alapítók a 
legelőkelőbbek voltak, díszes, nagyobb m éretű 
m onostoraik — m int Mályusz Elem ér írja  — a h  
kalm asak voltak az alapító gazdagságának, h a
talm ának  fitogtatására. A monostor, am elyet az 
alapítók teljes m értékben hatalm uk a la tt álló
nak tek in tettek , a leszárm azottak szám ára közös 
kultikus hely volt, és az idő m últával szétágazó, 
messzeszóródó családi ágakat kötötte  össze.

A Bors—M iskolc-nemzetséget A nonym us a 
hét „kun” nem zetség egyik vezérétől, Bungertől 
szárm aztatja. Az ő fia le tt volna a honfoglalás 
egyik hőse, Bors „vezér”, aki a Sajó vidékétől 
a Tátráig  terjedő földet m eghódította, és a Bold- 
va vize m ellett vára t ép ítte te tt, m elyet kicsiny
sége m iatt „B orsodnak” neveztek. T ettéért Á r
pádtól nagy földet kapott, a  Tapolca vizétől a 
Sajóig. M egkapta Á rpádtól Diósgyőr v á rá t is. 
Ugyanez a Bors volt Bars megye m eghódítója. 
Itteni várá t — m elyre tu lajdon  nevét ruházta 
— B arsnak nevezik. Azon a hegyorm on építette, 
am elyen az üldözőbe vett szarvast lenyilazta. 
Bors ép íte tte  a zólyomi erdőben Borsséd—Zó
lyom várá t is.

Mivel a honfoglaláskor a várm egyei szervezet 
még nem  létezett, viszont Borsod és Bars v ár
megyék neve valóban Bors em lékét őrzi, 
G yőrffy György m agyarázata szerint Bors lehe
te tt a Géza vagy I. István által a lak íto tt Borsod 
megye első ispánja. Bars m egye a Bors—Mis- 
kolc-nem zetség honfoglaláskori szállásterülete 
volt, míg Borsod eredetileg az Ö rsúr-nem zetsé- 
gé. Bors ispán tevékenységét a k irály  úgy ju 
talm azta, hogy az Ö rsúr-nem zetség terü letének 
elkobzott részéből az első ispán nemzetsége, a 
M iskolc-nemzetség részesült, s ami fennm aradt, 
az kerü lt felosztásra a borsodi vár és a királyi 
udvar között.

Ez az adom ánybirtok azonban — a szokástól 
eltérően — nem  Bors ispánról kap ta  a nevét, 
hanem  leszárm azottjának, M ihálynak becézett
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név alakjáról (Miska, Miskouc, Miskolc). 
G yőrffy szerint ez a. Miskolc leh e te tt azon I. Ist- 
ván-kori nem zetségtag, aki Bors szerzem ényeit 
örökölte, és akitől tu lajdonképpen a nemzetség 
szárm azott. A m egadom ányozott neve és a b ir
tok neve közötti különbséget tehát azzal a m eg
oldással próbálja  G yőrffy elim inálni, hogy az 
adom ányban nem  személy szerint Bors, hanem  
annak nemzetsége, a M iskolc-nemzetség része
sült. Azonban m ár Miskolc kiváló tö rténetíró ja , 
Szendrei is felhívta a figyelm et arra, hogy Ano
nymus, aki a M iskolc-nemzetség genealógiájá
ban annyira járatos, hogy Bors ap jának  a ne
vét is ism erte, Miskolc leszárm azásáról sem m it 
nem közöl, csupán annyit m ond: azt a földet, 
am elyet Bors kapott, m ost (tehát az uralkodó 
felfogás szerint 1200-as évek elején) M iskolcnak 
nevezik. Miskolc személyéről, te tte irő l nincs kö
zölnivalója. Sajátos tény, hogy a M iskolc-nem
zetség tag jai ritk án  viselték nem zetségük alapí
tó jának  a nevét. A XIII. századból mindössze 
egy nem zetségtag viseli ezt a nevet. Az 1221-ben 
a V áradi R egestrum ban szereplő Miskolc azo
nos az 1239-ből oklevélben előforduló „Miscouc 
de Miscouc”-cal. Sokkal gyakoribb volt a Bors 
név használata. Fel kell vetni azt a lehetőséget, 
hogy Miskolc és Bors azonos személy volt: 
Bors a keresztségben kap ta  a M ihály nevet. 
Annyi bizonyos, hogy a M iskolc-nemzetségnek 
voltak olyan előkelő, gazdag tagjai, akik a saját 
m onostor létesítéséhez szükséges anyagi feles
leggel rendelkeztek, ill. társadalm i presztízsük 
ennek építésére kötelezte őket. Ilyen volt Ano
nym us kortársa, a M iskolc-nembeli Domonkos 
bán is, III. Béla rokona, és fia Bors, a Kőszeg 
közelében fekvő Borsm onostor alapítói.

Nemcsak a nemzetség leszárm azásában van
nak bizonytalan pontok, hanem  a tapolcai mo
nostor alapításának kora és körülm ényei is is
m eretlenek. A lapítólevele nem  m arad t ránk. A 
régebbi irodalom  a m onostort I. István korából 
szárm aztatta, ú jabban  azonban M arjalaki Kiss 
Lajos és G yőrffy György az alapítás korául a 
XII. századot jelöli meg. Első em lítése a V áradi 
R egestrum ban 1219-ben történik , tehát Anony
mus korában kétségtelenül fennállott. A N évte
len Jegyző azonban a m onostorról nem  szól, no
ha a Tapolca folyót megemlíti. H allgatása figye
lem re méltó. A honfoglalás tö rténetíró ja  tu d a tá 
ban volt annak, hogy a m agyarok m egkeresztel- 
kedésük előtt m onostorokat nem  építettek. 
Hallgatása tehát nem  cáfolja a m onostor fenn
állását, de a Tapolca vizének megnevezésével 
talán a pogánykori előzm ényekre utal. A mo
nostor XIII. század elejéről igazolható fennállá
sából szárm azik az alapítás korának  bizonyta
lan, a XII. századra való megjelölése. A bizony
talan megjelölést indokolja, hogy régészeti ku 
tatásokra m ind a m ai napig nem  kerü lt sor.

N ézetünk szerint vannak bizonyos érvek, am e
lyek figyelem bevételével az alapítás ideje szű- 
kebb határok  között jelölhető meg. Mivel a m ár

em lített Borsm onostor alapítása 1194-ben kez
dődött, bizonyosnak tek in thetjük , hogy ekkor 
m ár a tapolcai m onostor nagyobb m últra  tek in t
hete tt vissza. Borsm onostort a kor d ivatjának  
megfelelően az alapítók cisztercita szerzetesek
kel népesítették  be, a tapolcai m onostorban vi
szont a hazánkban a térítés óta honos bencések 
szolgáltak. Domonkos bán a lap ítására  azért ke
rü lt sor, m ert fogadalm at te tt  III. Béla szentföl
di h ad já ra táb an  való részvételre. Mivel azonban 
a h ad já ra t elm aradt, Domonkos a pápa engedé
lyével, a háború ra  fordítandó költségeit váltság- 
ként egyházi célokra szentelte. M ind a had jára t, 
m ind a m onostoralapítás költséges vo ltá t érzé
kelteti az alapítólevél, m ely szerint Domonkos 
a m onostor építési költségeire 300 m árka ezüs
töt, 100 ökröt, 50 tehenet, 1000 juho t és 10 ház 
szolgát hagyott, a fen n ta rtá sra  és a szerzetesek 
ellátására pedig a környéken vásárolt falvait és 
prédium ait adom ányozta. Borsm onostor is, m int 
a többi sa já t egyház, az alapító és nem  a nem 
zetség vagyonából létesült.

Borsm onostor alap ításának  ideje nagyon való
színűvé teszi azt a vélem ényt, hogy a tapolcai 
m onostor építése a XII. század közepe előtt tö r
tént. Találhatók azonban további olyan érvek, 
am elyek az alapítás még korábbi időpontját is 
feltételezhetővé teszik.

Az épület feltételezett helye a meleg forrástól 
m integy 350 m távolságban van. Ez a közelség 
azt bizonyítja, hogy a forrás m eghatározó szere
pet já tszo tt a m onostor elhelyezésében. A hévi
zeknek ez a szerepe több nem zetségi m onostor 
elhelyezésében megfigyelhető. Ügy tűnik , hogy 
a hévizeket az előkelő „honfoglaló” nem zetségek 
k isajátíto tták . Legközelebbi példa az Ö rsúr- 
nemzetség m onostora a Kácsi m elegforrásnál. A 
pestmegyei Hévíz falunál épült az Akos-nem zet- 
ség egyik monostora. A hagyom ány szerint Á r
pád sírja  a mai Á rpád-forrásnak  nevezett hévíz 
m ellett feküdt Ó budán, Fehéregyházzal. Hév
források m ellett létesült az esztergom i k irályi és 
érseki székhely, valam int az egri püspökség. A 
Balatonhoz közeli Hévíz eredetileg a V ér—Bul- 
csú-nem zetség birtokához tartozott. A Pápa m el
letti Tapolcafő hovatartozását a szomszédos 
Adászteueí falu  neve áru lja  el. A G yepűkaján
nál levő egykori róm ai fürdő H obajhoz ta rto 
zott, e falu  neve H uba vezérhez kapcsolható. 
Am ennyiben a Sopron m elletti H arka valóban 
a harka  tisztségről kap ta  nevét, a hozzátartozó 
fo rrást a róm ai korban  is használt balfi fü rdő
ben ism erhetjük  jel. M elegforrás m ellett alapí
to tta  I. László a váradi püspökséget, itt jelölte 
ki tem etkezési helyét. Végül m egem líthetjük, 
hogy a H unyad megyei Bor és K alán falvak, 
am elyek a róm ai Ad Aquas meleg fürdő m ellett 
jeletkeztek, a  Bor—K alán-nem zetség őseinek b ir
tokát képezték. A források tisztelete az Á rpád
nem eredetm ondájában is fontos helyet foglal 
el. Emese álm ában a m éhéből fakadó forrás azt 
jelképezi, hogy ágyékából dicső királyok szár
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m aznak, akik nem  a saját földjükön sokasodnak 
el. Az anyam éhből eredő forrás kétségtelenül az 
élet vizével azonosítható. Ez a gondolkozás m a
gyarázza meg, hogy m iért törekedtek, az előkelő, 
hatalm as nem zetségek a m elegforrások k isajá
títására. Ism eretes, hogy a vizek, források ku l
tuszának fontos szerepe volt a m agyarok ősval
lásában is.

A m int azonban M iskolctapolca esetében a m e
leg forrás szláv elnevezése m uta tja , a meleg for
rások kultikus tisztelete a szláv (avar) népeknél 
is megvolt. A meleg forrásoknál sokfelé ta lá lt 
feliratos táb lák  azt bizonyítják, hogy a meleg 
források n im fáit a róm aiak is nagy tiszteletben 
részesítették. A m iskolctapolcai fo rrásbarlang
ban ta lá lt róm ai pénzek és bronztárgyak  azon
ban azt m uta tják , hogy ez a tisztelet a barba- 
rikum  terü le tén  is jelen volt, és a forrás róm ai 
kort megelőzően is ku ltikus helynek szám ított. 
I tt kell m egem lítenünk azt a  rejtélyes nyakszirt- 
csontot, m elyet a forrásbarlang  egyik kü rtő jé 
ben találtak . A ku ta tás rendkívül körültekintő  
vizsgálatokkal m egállapította, hogy egy 20 év 
körüli, balkezes nő csontvázának m aradványa, 
de a rra  nem  adott választ, m iért éppen a nyak- 
szirtdarab  kerü lt a forrás kürtő jébe, és m iért 
éppen ide?

M egállapíthatjuk  tehát, hogy a M iskolc-nem- 
zetség m onostorának elhelyezése a tapolcai m e
leg forrás közelében számos m ás hasonló épít
m ény elhelyezésében m egnyilvánuló, még a po- 
gánykorban gyökerező kultikus szokásnak felel 
meg, ugyanakkor azonban a tapolcai forrás kö r
nyéke ősi, folyam,atoisan kultikus tiszteletben ré 
szesített te rü le t volt. Joggal gondolhatunk ezért 
arra, hogy a m onostor építése összefügg I. László 
és K álm án k irály  am a rendelkezéseivel, am e
lyek m egtilto tták  a vizek, kövek és fák pogány 
vallásos kultuszát. A pogány kultusz visszaszo
rításának  leghatásosabb m ódja az volt, hogy a 
régi kultikus helyekre ép íte tték  a keresztény
ség kultikus épületeit.

A kultikus hagyom ány nyom on követése so
rán  a fentiekkel ellentm ondónak tűnik , hogy a 
népvándorlás korától a forrástiszteletnek egé
szen a m onostor m egépítéséig nincs tárgyi em lé
ke. Ez azonban sem m iképpen nem  jelen ti a ku l
tusz m egszakadását, csak annak  form ája válto
zott. Bizonyosnak tűnik, hogy a bolgár—szláv 
eredetű Tapolca szó a forrás egy korábbi, ha
sonló jelentésű, ism eretlen nyelvből származó 
megnevezésének fordítása és jelzi a meleg víz 
valam ilyen célú használatát. A kultusz form ájá
nak m egváltozására Ferenczi Im re „Az anim iz- 
mus világa és a m agyar erdőkultusz” c. tan u l
m ánya tarta lm az gazdag néprajzi anyagot. Meg
tud juk  belőle, hogy még a m últ század végén is 
általános szokás volt, hogy a szen tkutakat gyó
gyulás céljából felkereső zarándokok ru h ad ara 
bokkal, rongyokkal, egyéb tárgyakkal boríto t
ták  be a kú t körüli fákat, bokrokat. E szokás el
ső megfigyelői közé tartozott Jókai Mór, aki er

délyi u tazása alkalm ával a B ihar hegységben, 
Rézbánya—Dézna között a nevezetes szohodoli 
dagadóforrásról jegyezte fel a következőket: 
„A rom án nép nagy tiszteletben ta r tja  a forrást, 
azt hiszi, hogy nagy betegségeket gyógyít meg, 
ha valaki abban m egfürdik. A körülvevő fákra 
és kövekre felaggatott rongyok tanúsítják , hogy 
a hit sokakat boldogított, k ik  azt gondolták, 
ha ingeiket itten  hagyják, a betegség is itten  m a
rad velük.” (A sok szakadozott rongy — teszi 
hozzá Jókai — egyébiránt nem igen szaporítja 
a tá j költői kinézését.) Ügy véljük, M iskolcta
polcán e szokás m eglétét helynévvel lehet iga
zolni. A forrásbarlangot m agába re jtő  V árhegy
nek a m ai fürdőépület felé eső oldalát „G atya
árnyéknak” nevezik. Az idézett néprajzi analó
giák alap ján  a név onnan eredhet, hogy a m e
leg forrás vizében gyógyított köszvényes lába
kat fedő ru h ad arab o t a miai napig is fákkal bo
ríto tt sziklás oldalon hagyták. Mivel ez a szokás 
a szentkutaknál a legutóbbi időkig m egfigyel
hető volt, el kell fogadnunk Ferenczi m egállapí
tását, m iszerint a kereszténység hatására  a szo
kás elvesztette eredeti értelm ét. Természetes, 
hogy e pusztuló anyagok nem  m aradhattak  
meg, de szerencsére a helynév m egőrizte a ku l
tusznak ezt a form áját. A szokás eredeti értelm e 
a fákban, forrásban  lakozó szellemeknek adott 
áldozat lehetett. Nehezen tehető fel, hogy az 
I. István állam alapító, egyházszervező m unkájá
ban segítő Bors—Miskolc ősök, e te rü le t gazdái, 
több m int egy évszázadon át m egtűrhették  vol
na az ő forrásuk  körüli pogány kultikus életet, 
m elynek értelm ét akkor még tökéletesen ism er
ték.

A forrással szemben épített m onostort az ala
pító P éter apostol védelme alá helyezte. Az 
újabb korban Péter és Pál apostolok voltak vé
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d őszen tjei. Mivel Péter apostolnak több ünnepe 
is van, valószínű, hogy kezdettől fogva a P éter- 
Pál napot tek in te ttek  a védőszent ünnepének. Az 
alapító úgy gondolta, hogy a főapostolok nevé
vel felvértezve m egkönnyíti a m aga és utódai 
részére az örök élet kapuján  való bejutást.

Ism eretes, hogy a középkori tem plom ok ke
letkezésénél gyakran azt az irány t vették  alapul, 
ahonnan a védőszent ünnepnapján  a Nap fel
kelt. B ár közvetlen adatokkal a tapolcai monos
tor keletkezéséről nem rendelkezünk, e szokás 
érvényesülését bizonyítottnak vehetjük, m ert a 
tapolcai m onostor u tódaként a Miskolchoz ta r 
tozó M indszenten 1728—1743 között felépített 
Péter-Pál tem plom  is erre  az irányra  o rien tá
lódik. Ez az irány kelettől 36°-kal fordul észak 
felé.

A mindszenti Péter-Pál templom orientálása

Ezt is figyelembe véve, kettős kötöttség je 
lentkezik a tapolcai m onostor elhelyezésében. 
Az egyik kötöttséget a forráshoz közeli alkal
mas hely kiválasztása jelentette. Mivel Szend- 
rei szerint a Schack-féle szőlőben ta lá lták  meg 
hom lítás közben a m onostor alapfalait és k rip 
tá ja  egy részét, az épület a völgy legmegfelelőbb 
pontjára  került. A m élybe bukó triászkori mész
kőüledékek és a fiatalabb rétegek érintkezési 
zónájában ugyanis nem csak a meleg forrás fa 
kadt fel, hanem  itt alakultak  ki a Hejővölgy leg
fontosabb mellékvölgyei is: északnyugat felől 
a Komlós-völgy, délkelet felől a Görömbölyi 
völgy, nyugatról pedig a Juhdöglő-völgy torko
lata szélesíti ki a meleg forrás környékét. A mo
nostornak helyet adó, a Hejő völgysíkjából kb. 
10 m -rel kiemelkedő, a m integy 2000 m 2 alapte
rü letű  épületegyüttes szám ára bőven elegendő, 
enyhe lejtésű padka a Várheggyel szemben a

Komlós völgy és Hejő to rkolatánál alakult ki és 
benyúlik  a meleg forrás előtt kiszélesedő völgy
síkba.

Ha ehhez a ponthoz m eghúzzuk a jún ius 29-i 
napfelkelte irányát, olyan vonalrendszert szer
kesztünk, am ely kifejezi a m onostor és a tá ji 
környezet kapcsolatát. A P éter-P ál -napi orien
táció iránya m integy átló já t képezi a fő völgy
nek, am ely a völgy szemközti oldalán, az észak
kelet felé 186 m m agasra kiem elkedő Nagy 
Szentbenedek-hegy láb á t érinti. Az ellenkező, 
délkeleti irányban  viszont a 220 m m agas V ár
hegy felé m utat. A m onostor délkeleti hom lok
zatánál húzható, az előbbi irány ra  merőleges 
tengely a Komlós és Göröm bölyi m ellékvölgyek 
torkolati szakaszát kapcsolja össze. A Juhdöglő- 
völgy torkolata  pontosan nyugati irányba esik 
a m onostortól. Ehhez a rendszerhez viszonyítva 
távolabbi szabályszerűségeket is m egfigyelhe
tünk  a m onostor és a tá ji adottságok között. A 
m onostortól nézve a fürdő  iránya a nyugati 
iránnyal 56°-os szöget zár be, ugyanakkor a Pé
ter-Pál- napi főorientációs vonalra merőleges 
irány 54°-os szöggel fordul el nyugattó l észak 
felé. Hasonlóan azt talá ljuk , hogy a fő irányra  
merőleges vonalnak a Göröm bölyi völgybe si
muló iránya a keleti iránnyal 55°-os szöget zár 
be. Nincs még egy m ásik pontja  a Hejővölgy- 
nek, am ely egy épület és a tá ji környezet között 
ennyire harm onikus kapcsolatot tudna nyújtani. 
Az egész kapcsolatrendszer azonban a fő orien
tációs irány  függvénye. U gyanakkor a Hejővölgy 
alkata m iatt a m onostor helyéhez egyetlen más 
orientációs irány  sem kapcsolható, viszont sehol 
máshol nem  jelentkezik hasonló kényszerhely
zet. A völgy bárm ely  távolabbi északibb pontja 
a Hejőnek a Szentbenedek-hegy és a miskolci 
Avas közötti nagy k an y arja  folytán, sok kelete- 
lési irány  választékát nyújtaná. Még több le
hetőség kínálkozik a völgyet szegélyező 200— 
210 m m agas lapos dom bhátakon. Ez esetben 
azonban az épület messze kerü lt volna a fo rrás
tól, ami — a jelek szerint — ellenkezett az ala
pító szándékával. A forrás közelében levő hely 
kiválasztása, a vele já ró  orientációs kötöttséggel 
és a táj szerkezeti adottságaihoz való kapcsola
tával, a te rü le t m élyreható ism eretét tételezi fel.

Nem ism erjük  nem zetségi m onostoraink elhe
lyezésben követett gondolkodásm ódokat, ezért 
ma még egyedülállónak tűn ik  a tapolcai monos
tor körültekintő  lokalizációja. A minuciózus 
helyzetértékelés lá ttán  azonban joggal m erül fel 
esetünkben az a kérdés, hogy valóban sor ke
rü lt-e  az alapításkor a te rü le t adottságainak 
ilyen m élyreható elemzésére? Valóban az alapí
tók ism erték-e fel a hely különleges jelentősé
gét? Nem volt-e ez a m eghatározott kötöttségi és 
kapcsolati rendszer m ár tradicionálisan is is
m ert?

A kérdésre biztos választ adni jelen ism ere
teink alapján  nem  lehet, csak v ita tható  gondo
latok vethetők fel. A Péter-Pál nap a nyári
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napforduló ünnepei közé tartozik  ősidők óta. Ez 
a nap jelzi hagyom ányosan az ara tás kezdetét. 
E kettősség m egértéséhez közelebb ju tunk , ha 
Frazer „A ranyág” c. m űve és a M agyarság Nép
rajza alapján  az aratással kapcsolatos szokások
ból néhányat kiem elünk. Az aratási szokások 
egész Európában nagyon hasonlók voltak. így 
pl. nem csak a m agyar hagyom ányokban ta lá l
ható meg az a m ozzanat, hogy am ikor a gazda 
először m ent ki az aratók  közé, az első arató  
búzakötéllel á tkö tö tte  a lábát, s a gazda csak 
akkor szabadult, ha pénzzel vagy borral m eg
válto tta  m agát. Szintén általános, hogy a föld 
végén az utolsó gabonacsom ónak különös je len
tőséget tu lajdonítanak . F razer szerint sokfelé 
ezt a gabonaszellem  lakhelyének hiszik és „ha- 
lo tt”-nak  nevezik. A gyerekeket a rra  intik, hogy 
ne m enjenek a gabonaföldre, m ert a halál a ga
bonában ül. M agyarországon az utolsó m arék 
kalászt vágatlanul hagyják, R ábagyarm aton ezt 
az áldozati búzacsomót „Szent P éter lovának 
hagyják ab rak u l”. Szintén általánosan fordul 
elő az aratási szokások között szalm abábuk ké
szítése. F razer említi, hogy O roszországban Mu
rom környékén jún ius 29-én kerü lt sor Koszt
rom a tem etésére. K osztrom át női ruhába öltöz
te te tt bábu jelképezte. A bábut folyó vagy tó 
p a rtjá ra  v itték, és látszatküzdelem  u tán  az el
lenség letépte a szalm afigura ru há já t, a szalm át 
m egtaposta és végül a vízbe dobta. Ezalatt a vé
dők úgy te ttek , m in tha m egsiratták  volna Koszt
rom át. F razer e szokások, hiedelm ek eredetét 
visszavezeti a gabonaterm elés „feltalálásával” 
kapcsolatban k ialakult kultuszokra. Adonisz si- 
ra tása  — szerinte — lényegében ara tási szer
tartás. Míg a férfiak  sarló jukkal levágták a ga
bonát, addig az asszonyok otthon sírtak, hogy 
a színleges gyásszal lecsillapítsák a term észet 
m éltatlankodását. Az egyiptom i aratók  íziszhez 
kiáltozva sírtak  az első gabona levágásakor. F ra 
zer feltételezi, hogy az ősidőkben Adoniszt néha 
élő em ber je len íte tte  meg, aki az isten képében 
erőszakos halált halt. Valószínűnek ta rtja , hogy 
a gabonaszellem  kiengesztelése a siratás á ltal bi
zonyos m értékben összeolvadhatott a holtak  
tiszteletével.

Adonisz a szíriai Tam m uz félisten görög vál
tozata. Ö is a növényi év szellemének kifejező
je, akinek hónapja július. Tam m uznak megfelel 
az egyiptom i Ozirisz, a sum ér Is tá r stb. A hie
delem szerint ezek istenségek félévet az alvi
lágban töltenek. Az alvilágban van azonban az 
élet vize is, és ha sikerül az alvilág istennőjé
től kieszközölni, hogy az élet vizét a gabonais
ten fejére öntsék, akkor k iszabadulhat az alvi
lágból. Az élet az alvilágiak szerint búj álkodás, 
ezért kell a gabonaistent büntetésül az alvilág 
legsötétebb tömlöcébe zárni.

Nem nehéz a vázolt európai aratási szokások 
és az ókori kultuszok között számos hasonlósá
got felism erni. Az ú jabb  régészeti ku tatások az 
ősi gabonam agvak korának m eghatározásával

k im utatták , hogy a gabonaterm elés az ősi szí
riai—kisázsiai—m ezopotám iai term előközpon
tokból részben hazánk terü letén  keresztül te r
jed t el Európában. A gabonaterm elés elterjedé
se párhuzam ba állítható  a dél felől hazánk te 
rü letére  ju to tt ku ltúrákkal, m int pl. a Körös
k u ltú ra  i. e. 4000 k ö rü l; a neolitikum  második fe
lében a T iszai-kultúra; a B ánáti-ku ltú ra  (i. e. 
3200 körül), am elynek m ezopotám iai kapcsola
ta i k im utathatók, továbbá az i. e. 2100 körüli pé- 
celi ku ltúra , m elynek u rnái a T rója II—V. ré te
gének urnáihoz hasonlók. E népek a gabonával 
együtt m agiikkal hozhatták  a gabonaterm eléssel 
kapcsolatos kultuszokat is, am elyek a későbbi 
földműves ku ltú rákba is átöröklődtek. A meg
haló és feltám adó növényistenekhez kötődő hie
delem szorosan kapcsolódik a Nap mozgásához. 
A napforduló körüli m ágikus szokásokkal azt 
ak arták  elérni, hogy késleltessék a Nap hanyatló  
szakaszának kezdetét, am ellyel egybeesik a ve
getáció-szellem halála és az aratás. Egy ilyen rí
tus szám ára — am elynek nyom ai a recens nép
rajzi anyagban is m egtalálhatók — különösen 
alkalm as lehetett. Tapolca, ahol a forrásbarlang  
jelképezhette az alvilág kapu ját, az onnan fel
törő meleg víz pedig az élet vizét.

Ennek a bonyolult kérdéstöm egnek csak fel
vetése lehetséges. Célunk csak az volt, hogy a 
m onostor elhelyezésével kapcsolatban felm erült 
korábbi tradíciókról és azoknak a P éter-P ál 
naphoz való fűződéséről valam ilyen lehetséges 
elgondolást közöljünk. Mindez végül is csak an
nak a vélem énynek az alátám asztását szolgálja, 
hogy a m onostor alapítása a jelenleg feltétele
zett időhöz képest korábbra datálható : a XI. szá
zad utolsó szakaszára, vagy a XII. század elejé
re. A m onostor alapításáról, építészeti k ialakí
tásáról a döntő szót a nagyon esedékes régészeti 
kutatásoktól várhatjuk .

A tapolcai m onostor — ism ereteink szerint — 
nem  volt gazdag adom ányokkal ellátva. Egyet
len birtokáról van tudom ásunk a V áradi Re- 
gestrum  1219. évi adata alapján. E szerint a m ai 
Sajóvám oson lakó 20 jobbágy közül 10 volt m o
nostoré, akik azonban — m int a forrás m egjegy
zi — a M iskolc-nemzetséghez tartoztak . Ez a 
megjegyzés az alapítók teljes hata lm át fejezi ki 
m onostoruk felett. A vámosi egész birtokot a 
nemzetség egyik jelentős tagja, Phila zágrábi 
prépost és Tam ás Chay-i ispán m egvásárolta és 
1237-ben 20 ekére való földjével á tad ta  Kálm án 
hercegnek cserébe. Későbbi adatok alapján 
valószínű, hogy a m onostor b irtoka volt a szom
szédos Görömböly is, am ely azonban az Á rpád
kori oklevelekben nem  szerepel, de am ikor 
1393-ban em lítésre kerül, Ilosvai Leusták nádor 
és K aplai János országbíró előtt egy Nógrád 
megyei b irtokügyről tárgyalnak  itt. A Miskolc- 
nemzetség b irtokai között nem  szerepel, később 
a tapolcai apátságé. Sokáig nincsenek egymás
tól elhatárolva sem. Valószínű, hogy a monos
tor fa lu ja  volt, úgy képzelhető el, m int a pan
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nonhalm i apátság és Alsók nevű fa lu ja : itt az 
apátság m agánosán állott a hegy tetején, falu ja 
pedig a hegy lábánál. Tapolcán a m onostort a 
Szentbenedek-hegy választotta el a falutól, 
m elynek külön m egnevezésére közös terü letük  
m iatt nem  volt szükség.

G yőrffy György szerint Sajó vámos eredetileg
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Sajóvámos helye a folyó és úthálózat, valamint a fontosabb települések viszonylatában

a M iskolc-nemzetség b irtoka volt. Mivel azon
ban neve vámszedő helyre utal, lehetséges, hogy 
eredetileg király i vagy várb irtok  volt, k irályi 
adom ányként kerü lhe te tt egyik fele a m onostor
hoz, az alapításakor. A király i vagy m egyei b ir
toklásra utal, hogy 10—10 jobbágy lakta, és 20 
ekére való szántóföldje volt, tehát a tízes szer-



vezési rend érvényesült. Vámos a Sajó egyik 
ágának, a m ai K issajónak bal partján , az innen 
északra a Boldva völgyébe vivő fontos ú t m el
lett feküdt. Az út boldvai szakaszán épült Bor
sod vára  is. Vámosnál ágazott ki és kelt át a 
Sajón a M iskolcra vezető út, am ely az ellenkező 
irányban Szikszó felé haladt. Vámos tehát két 
fontos ú t kereszteződésénél fekvő átkelőhely 
volt, joggal kap ta  nevét a vámszedésről. Győrffy 
György Á rpád-kori tö rténeti fö ldrajzában 
ugyan nincs adat az itten i vámszedésről, felte
hetően azért, m ert a vám szedőhelyet — még az 
Á rpád-korban  — áthelyezték Alsózsolcára. Az 
alsózsolcai vám szabályzatot 1329-ből ism erjük, 
de m aga a szabályzat korábbi. A vám tételek az 
ú t nemzetközi jelentőségére u talnak. K ülföldi 
posztók, ólom, ón, réz em líthetők egyfelől, só, 
bor, különféle élő állatok másfelől. Ebben a ke
reskedelem ben vettek  részt azok a ny íri izm ae
liták, akik 1219-ben latorsággal vádolták  a vá
mosi jobbágyokat, a várad i tüzesvaspróba azon
ban a jobbágyokat igazolta. A Nyírségből ve
zető ú tnak  közvetlen kapcsolata volt a Sajó— 
Boldva völgyében vezető úttal. Nem lehetetlen, 
hogy a vámosi jobbágyok latorkodása úgy ér
telmezhető, hogy akkoriban helyezték át a vám 
szedést Zsolcára, de a jobbágyok még m egpró
bálkoztak a jogtalan  — erőszakos — vám szedés
sel. A m onostor korábban  jelentős jövedelm et 
szerezhetett itten i birtokából. A forrás közli a 
jobbágyok neveit is. E nevek közül a tapolcai 
m onostorra u tal a Benedek és B ara the  (Baráté) 
név. Különös figyelm et érdem el a Zamacziomut 
jobbágy neve. A név összetett szó, a szláv zam a- 
csivaty (jelentése: beáztat) és om ivaty (öblöget) 
szavakból. A név teh á t a jobbágy szolgálatát fe
jezi ki, akinek feladata  a szerzetesek ru h á ján ak  
kim osása volt. Valószínű, hogy a vám osi jobbá
gyok hetenként já r ta k  a m onostorba szolgálatuk 
végzésére.

Más oldalról ad bepillantást a m onostor életé
be a V áradi R egestrum  1221. évi adata. Ebben 
Ihod úrról (dominus Ihod), a m onostor szolgá
járól (servus) van említés, aki kárté te l m ia tt 1 
ökör és 3 penza kárté rítés t fizetett.

M iként le tt egy ú r a tapolcai m onostor szol
gája? A kérdésre M ályusz Elem ér nyom án ka
punk feleletet, I. László III. D ecrétum ának 4. 
pon tja  szerint ui. ha egy szabad lopott és vala
m elyik egyházba sikerült m enekülnie, annak az 
egyháznak a szolgájává kellett válnia, am elynek 
m enedékét igénybe vette. Ihod ú r esete a tapol
cai m onostor m enedékjogáról ad tehá t tudósí
tást. Az ilyen em bernek a pap nem  adhatta  visz- 
sza szabadságát, m ert a törvény szerint ő maga 
vált volna ekkor az egyház szolgájává. Érdekes
nek tűnik, hogy Ihodot szolgaállapotában is ú r
nak nevezik. Egyéb adatok hiányában nem  tu d 
juk, hogy szolgasága m ilyen következm ények
kel já rt, s azt sem, hogy te tte  elkövetése u tán  
honnan, m iként m enekülhetett a tapolcai mo
nostorba.

A két ism ert adat ugyan nem  a m onostor bel
ső életét világítja meg, de azt m egm utatja, hogy 
a völgy csendes m agánya nem  zárta el a monos
to rt a világtól, m enedékjoga, a forgalm as úton 
fekvő birtoka és nem  utolsósorban Miskolc kö
zelsége révén könnyen értesü lt a külső világ ese
m ényeiről.

Nem feküdt távol a mohi csata színterétől 
sem, ezért biztosra vehetjük, hogy a ta tá rjá rás
kor az épület elpusztult. Nem tudjuk , hogy az a 
száznál több tetem , m elyet a fürdő építésekor 
a vízmű és az Anna-szálló között ásott árokban 
találtak , nem  a ta tá rjá rás  áldozataként került-e 
a. földbe? M arjalaki Kiss Lajos szerint a Mis- 
kolc-nemzetség tem ető jét ta lá lták  itt meg, azon
ban ez a tem etőnek alkalm atlan  vizenyős te rü 
let, am ely viszonylag messze esik a tem etési mo
nostortól, továbbá az, hogy kísérő leletek nem 
kerü ltek  elő, kétségeket tám aszt nézetével szem
ben.

A ta tá rjá rás  u tán  1291-ből szárm azik az első 
adat a m onostorról, m elyet ekkor Ponyt bán fia 
Miklós m onostorának neveznek. Ebből arra  kö
vetkeztethetünk, hogy a m onostor ú jjáép ítő je a 
M iskolc-nem kiváló tagja, Ponyt bán lehetett. 
Ponyt bán  IV. Béla, m ajd  V. István ifjabb k i
rály  híve, Béla udvarában  e lsa játíto tta  a kun 
nyelvet, ezért több ízben őt kü ld ték  a ta tá ro k 
hoz diplom áciai megbízással. Pauler „zseniális 
d ip lom atának” nevezte, aki egyben kitűnő had
vezér is volt. Szolgálataiért számos adom ányban 
részesült. Valószínű rá  vonatkoztatható  Tapol
ca h a tá rán ak  egyik földrajzi neve, a Bánles.

Ponyt kiváló diplom áciai érzékének köszön
hette, hogy az öreg k irá ly  — IV. Béla — elleni 
fellépése nem  bukásához, hanem  felem elkedésé
hez vezetett. A nnál rosszabbul helyezkedtek 
utódai, am ikor R óbert K ároly ellen fogtak 
fegyvert. Róbert K ároly 1312-ben elkobozta a 
M iskolc-nembeli Sándor fia János összes b irto 
kát, és hívének, a Balog-nem beli Szécsi Ivánka 
fia Miklós ispán fiainak adta. 1322-ben ugyan
ezek m egkapták  a néhai Ponyt bán összes b ir
tokát is. A M iskolc-nemzetség így elvesztette ősi 
nemzetségi m onostorát. Az elbukott Miskolcok- 
nak nehéz lehetett m egválni őseik tem etőjétől. 
A monostorhoz új kegyurait érzelmi szálak nem 
kötötték, ők m aguk nem  ide tem etkeztek. A mo
nostor m egszabadult eddig legfontosabb felada
tátó l: többé nem  kellett az alapító nemzetség ha- 
lo tta iért a szokásos szertartásokat elvégeznie.

A Szécsiek uralm a azonban nem  ta rto tt so
káig', m ert Nagy Lajos 1366-ban diósgyőri—m is
kolci b irtokaikat elcserélte a Zala megyei alsó- 
lendvai uradalom m al. A birtokcsere következté
ben Tapolca kegyura a k irály  lett.

A tapolcai apátság történetíró i a királyi kegy- 
uraságot pozitívan értékelik. Valószínű, hogy 
Nagy Lajos idejére ez a vélekedés helyes, Zsig- 
mond korától kezdve azonban a király i kegyúri 
jogok kiterjesztése következtében m egindult egy 
olyan folyam at, m inek következtében szinte
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m indegyik gazdagabb m onostor ún. commen- 
dánsok birtokába ju to tt. A királyok az apátsá
gok, m onostorok élére sa já t szolgálatukban álló 
egyházi vagy világi em bereket állítottak, és így 
az apáti jövedelm ek m integy fizetésül szolgál
tak. Mivel a k irály  által kinevezett apátok or
szágos ügyek intézésével foglalkoztak, m onosto
ruk  ügyeinek intézésére helyetteseket állíto ttak  
jövedelm ük egy kisebb részének átengedésével. 
E rendszer szükségszerű következm énye le tt a 
monostorok elszegényedése, a szerzetesi élet fe
gyelm ének meglazulása, a kolostorok elnéptele
nedése.

Nem kerü lte  el ezt a sorsot a tapolcai apátság 
sem. Rupp szerint 1453 u tán  a tapolcai apátok 
többnyire az egri kanonokok közül neveztettek 
ki. 1503-ban az apátság korm ányzója Bonaven- 
tu ra  dom onkosrendi szerzetes volt. Az ő idejé
ben m ár fo ly tak  a visszás állapotok m egszünte
tésére irányuló reform törekvések. A bencésrendi 
m onostorok m egreform álása Tolnai M áté pan
nonhalm i főapát odaadó vezetése a la tt indult 
meg. M unkáját II. Ulászló is tám ogatta. Ulászló 
B onaventurát is felszólította, hogy Tolnai M áté
nak, ha a tapolcai apátságot m eglátogatja, szer
zeteseivel engedelm eskedjen, de a felszólítás 
eredm énytelen m aradt, Tapolca nem  csatlako
zott a reformmozgalomhoz. A tapolcai apátság 
korm ányzói közé tartozo tt M átyás k irály  sógora 
is, Estei Hippolit egri püspök. U tóda 1521-ben 
Oláh Miklós székesfehérvári őrkanonok, M ária 
királyné kancellárja, a h íres hum anista lett. Ö 
volt Miskolc p lébániájának  a javadalm asa is. 
Hogy a tapolcai apátság, bár nem  tartozo tt a 
gazdag m onostorok közé, mégis a com m endán- 
sok kezébe került, abban az is nagy szerepet já t
szott, hogy kegyurai, a királyok, gyakran  ta r 
tózkodtak a szomszédos diósgyőri k irály i v á r
ban, így m eglehetősen szemük előtt volt. Az 
apátság gazdasági helyzetét — az előbb em lített 
b irtokügyekkel összhangban — az 1332—35 kö
zötti pápai tizedjegyzék alap ján  m érhetjük  fel. 
A tapolcai apátság az em lített évek átlagában 
22 garast fizetett, ez messze elm aradt a bélhá- 
rom kúti apátság 93 garasos tizedétől. A m iskol
ci plébánia csak 1 garast fizetett, a felsőzsolcai 
22-t, a sajószentpéteri 29-et, a szendrői 31 Уз-ot, 
a kazai pedig 35 garast. Igaz, hogy a jegyzéket 
kb. 10 évvel azután készítették, hogy a monos
tor a Szécsiek kesébe került.

M átyás k irály  okleveleinek M iskolcra és kör
nyékére vonatkozó adataiból derül ki. hogy a 
vidék a hosszan ta rtó  huszita háború  idején sú
lyos pusztulást szenvedett. Feltehető, hogy a 
harcok Tapolcát sem kím élték. A ta tá rjá rás  u tán  
ú jjáép íte tt apátsági épületek felú jítása ez idő
ben m indenképpen indokolt volt. Ebben az idő
ben Miskolcon is jelentős építkezések folytak. 
Ekkor (1470—1489 között) épül á t az avasi tem p
lom gótikus csarnoktem plom m á, az 1960-ban 
foly tato tt ásatások pedig a Széchenyi u. 21. sz. 
ház helyén gótikus ajtó- és ablakkereteket ta 

lá ltak  a XV. századból, a tapolcai apátság háza 
közelében. A tapolcai apátság miskolci háza a 
Széchenyi és K ossuth utca sarkán  állott (Kos
su th  u. 2.). Első em lítése 1504-ből ism ert, am i
kor II. Ulászló felesége, az apátság kegyura, a 
bencés kolostor á ltal korábban  m egszerzett job
bágytelket fe lm entette  a diósgyőri várhoz való 
szolgáltatások alól. Az előzm ényekről nincs sem
mi adat, nem  tud juk  m ikor, m iképpen kerü lt 
a ház és telek a bencések birtokába. Ezt a m ind 
a tapolcai apátság, m ind Miskolc városépítés
története  szem pontjából nem  jelentéktelen  k ér
dést m egoldani jelenleg nem  lehet. M érlegelni 
kell azonban a következőket: K om árom y sze
rin t a Széchenyi u tcának ezen az északi szaka
szán a tapolcai apátság házának közelében 3 más 
egyházi a lapítvány háza is á llo tt: a XV. század 
legelején lé tesíte tt Szent M ihály tem etői kápol
na kőháza, am ely 1482 elő tt épü lt; a XV. század 
utolsó éveiben ép íte tt ú jvárosi Boldogasszony 
tem plom  alapítványi háza, és a fentebb em lített 
plébánosház. Az utcának  ez az északi szakasza a 
közeli D éryné Színház telkén 1957-ben folyta
tott ásatások szerint a X III—XIV. században 
kezdett beépülni. Ez a körülm ény, valam int az, 
hogy az em lített egyházi intézm ények között a 
tapolcai apátság  a legrégibb, elm életileg lehető
vé teszi a ház építésének, megszerzésének jóval 
1504 elő ttre  való datálását. A ház az apátság és 
Miskolc város közötti szoros kapcsolatokra en
ged következtetni, ami a M iskolc-nemzetség ré 
vén alapítása óta fennállott. Az 1504. évi meg- 
nem esítés azonban nem  anny ira  az apátságnak, 
m int inkább com m endánsának, Estei Hippolit 
egri püspöknek te tt gesztusnak tekinthető.

Az apátságnak a com m endánsi rendszerből 
következő hanyatlását a mohácsi vész u tán  k i
alakult kettős királyság anarch iája  tetőzte be. 
A két k irály  m indegyike sa já t ha talm ának  erő
sítésére és a m ásikénak a gyengítésére tö reke
dett. A pusztulást fokozta, hogy a polgárháború 
alkalm at adott az ellenkirályok had ta rtó  hívei
nek fékevesztett hatalm askodására. Különösen 
könnyű zsákm ányt je len te tt a tek in télyüket 
vesztett, e lnéptelenedett m onostorok b irtokai
nak megszerzése, am elyek com m endánsai vala
m elyik k irály  oldalán részt ve ttek  a polgárhá
borúban. így  pusztíto tta  el Serédi Gáspár, 
I. Ferdinánd kapitánya 1526-ban a diósgyőri pá
losok kolostorát, 1537-ben a Zápolya m ellett k i
ta rtó  sajóládi pálosokét, elrabolva a rendház 40 
szekrénnyi értékes holm iját. Az ellenkező rész
ről Balassi Zsigmond borsodi főispán emberei 
elpusztíto tták  a bozóki prem ontrei kolostort, le
gyilkolva, m egsebesítve a szerzeteseket is. A sá
gi prépostságot 1535-ben a honti főispán, Nyáry 
Ferenc szállta meg. Nem kerü lte  el ezt a sorsot 
a tapolcai apátság sem. 1533-ban Zápolya János 
párth íve: Bebek Im re foglalta el az Oláh Miklós 
gubernátorsága alá tartozó kolostort, m eggyil
kolva helyettesét, elkergetve a szerzeteseket.

Oláh Miklós, aki M ária k irálynéval együtt el
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hagyta az országot, a távolból is m indent elkö
vetett apátsága visszaszerzésére. M ár ez év jú - 
nius 5-én Brüsszelből kéri Pem pflinger Sebes
tyént, hogy az apátság szerzetesei a miskolci 
plébánián végezhessenek isten tiszteletet és 
egyéb papi teendőket addig is, m íg a leégett 
épületet sikerül k ijav ítan i vagy újból felépíte
ni. K aczianer diósgyőri huszárjai még ez évben 
visszafoglalták az apátságot. A következő év 
m árciusában Oláh sürgeti Pernpf lángért, legyen 
a rra  gondja, hogy az épületet jobban ne ron
gálják meg, és küldjön pro vízőrt a helyreállí
tásra. M ájus elején azt kéri, hogy a bará tokat 
vigye ki a kolostorba, és ha Bebek annyira  le
rom bolta a tem plom ot, hogy istentisztelet vég
zésére nem  alkalm as, akkor a szerzetesek to
vábbra is Miskolcon végezhessék egyházi teen
dőiket. Oláh Miklós leveleiből úgy tűn ik  tehát, 
hogy m aga a kolostor viszonylag kisebb káro
k a t szenvedett, ideiglenesen viszonylag könnyű 
volt helyreállítani. A tem plom  nagyobb pusztu
lása azzal m agyarázható, hogy itt voltak az é r
tékesebb felszerelési tárgyak, és a szerzetesek 
ide m enekültek, itt  igyekeztek ellenállni az erő
szaknak. Bizonyos azonban, hogy Bebek elra
bolta a tem plom  értékes felszerelését is. Nem 
tudhatjuk , hogy m ilyen m űkincsek pusztu ltak  
ekkor el, és m it jelentenének ezek a középkori 
m agyar k u ltú rá ra  vonatkozó ism ereteink szem
pontjából. Lehetséges, hogy egyideig még a 
helyreállíto tt épületekben éltek a visszatelepí
te tt szerzetesek, a m ezőkeresztesi ütközet u tán  
azonban a török seregek Tapolcát is felégették. 
Ezt az időpontot tek in thetjük  az apátság végle
ges elpusztulásának dátum aként. A szerzetesek 
pontosan meg nem  határozható  időben a Mis
kolc m elletti M indszent szegényházába és tem p
lom ába költöztek, ahol Szendrei szerint Bocskay 
szabadságharcáig végezték egyházi teendőiket. 
1631-ben az apátságnak m ár csak egy oltárnok- 
sága volt a m indszenti tem plom ban.

A török időkben ezt a m egoldást átm eneti ál
lapotként el lehetett fogadni, az apátság b irto 
kai továbbra is com m endánsok javadalm ául 
szolgáltak olyképpen, hogy az apátság javait 
egyesítették a m indszenti szegényház b irtokai
val. A török idők u tán  azonban az apátság 
ügyeit rendezni kellett. III. K ároly az apátságot 
m int bencésrendi intézm ényt m egszüntette és 
ettől kezdve fennm arad t javait a kegyúri jog 
fenn tartásával egyes világi főpapoknak adom á
nyozták. Ezek egyike, gr. A ltban M ihály váci 
püspök azáltal, hogy 1728-ban elkezdte a m ind
szenti tem plom  ú jjáép ítését — am ely a tapolcai 
apátság u tán  P éter és Pál apostolokról nevezte
te tt el —, olyan lépést te tt, am ely véglegesen 
m egakadályozta az apátságnak a régi helyén 
való ú jjáépítését. 1745-ben a pannonhalm i apá t
ság te tt k ísérletet az egykori bencés apátság 
visszaszerzésére. A végleges rendezés M ária Te
rézia a la tt következett be, aki 1776-ban a volt 
apátsági jav ak a t az akkor kanonizált m unkácsi

görögkatolikus püspökségnek adományozta, a 
plébániává alakult m indszenti tem plom  kivéte
lével.

2. Tapolca-puszta

A régészeti és írásos adatok szerint Tapolca 
terü letén  nagyobb számú népesség nem  lakott. 
A forrásbarlang  kürtő jében  ta lá lt kevés ősem
berm aradvány a rra  vall, hogy csak átm enetileg, 
ta lán  a term észetes meleg m iatt időzött itt k i
sebb em bercsoport. A Kalló István-féle telken 
ta lá lt i. e. 3000-ből való újkőkori, az i. e. 800 
körüli koravaskori leletek, és az i. sz. 1. századi, 
a szarm ata kor elejéről származó ún. dák csere
pek m egtelepülésre utaló m aradványok. Vala
mivel nagyobb számú és állandó lakosság nyo
m aira bukkan tak  legutóbb a V árhegyen folyó 
ásatások során. A földvárban kiásott paticsfa- 
lak, cseréptöredékek alap ján  a V árhegy települé
se i. e. 2000 körül datálható. Az i. e. 500—12 kö
zötti szkíta korból a D udujka-dom bi szkíta fe
jedelm i sír ism ert. A fürdőben ta lá lt róm ai kori 
pénzek a meleg forrás használatát bizonyítják, 
de nem  helyben élő lakosságtól szárm aztak. 
Ugyanebből a korból valók Miskolc első házai 
is. A régészeti leletek szerint a Miskolcon á t
vezető ú t m ár ebben a korban fontos közleke
dési vonal volt, valószínű, hogy az utazók keres
ték fel a közeli fürdőt. A fürdő használatából 
néhány házból álló telepre lehet legfeljebb kö
vetkeztetni. A meleg forrás bolgárszláv Tapolca 
neve sem teszi szükségessé nagyobb állandó te 
lepülés feltételezését, a név a környező telepü
lések lakosságától is szárm azhat.

A Tapolca név m egm aradása azt jelenti, hogy 
a honfoglaló m agyarság sem szállta meg a völ
gyet. Leleteket innen nem  ism erünk, holott Mis
kolc környékén sok honfoglalás kori lelőhely 
kerü lt feltárásra. A szerzetesek betelepítésekor 
tehát nem  kellett itt egy falu népét m áshová te 
lepíteni, m in t Zselicszentjakab lakosait a G yőr
nem zetségi Otho comes m onostorának alap ítá
sakor. De a tapolcai m onostor alapítása sem 
vonta maga u tán  a terü let benépesedését. A mo
nostorban legfeljebb 12 szerzetes élt, nem  való
színű nagyobb számú szolga állandó itteni ta r 
tózkodása sem. A vámosi birtokról és Göröm- 
bölyből já r ta k  be heti szolgálatra a monostor 
szolgái. Nagyobb néptöm eg gyűlhetett össze a 
tem etések alkalm ával és a tem plom  védőszent
jének ünnepén ta rto tt búcsúkor. Bár a monos
to rt alapító nemzetség tagjai Miskolcon és a 
környező falvakban laktak, nem  lehetetlen, hogy 
a m aguk szám ára a közelben külön házat ta r 
to ttak  fenn. A tem etések alkalm ával egybegyűlt 
rokonság lovai, közlekedési eszközei szám ára is 
helyet kellett biztosítani. Mindez azonban csak 
időnként népesítette  be a völgyet, különben 
csend honolt a vidéken. A hely ősi kultikus je l
legének következm ényéül foghatjuk  fel, hogy 
Tapolca terü letén  sem a honfoglalás előtt, sem
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azután nem  alakult k i népes település. A tapol
cai m onostort — Mendöl Tibor találó m eghatá
rozásával élve — leghelyesebb városias m agá
nos településnek nevezni.

A tapolcai m onostor pusztulása, a szerzetesek 
végleges eltávozása, azaz m agános városi jelle
gű településük megszűnése u tán  a te rü le t pusz
tává m inősült és pusztaként szerepelt szinte a 
XX. század közepéig. Pusztává való m inősíté
séhez azonban csupán a m onostor fizikai m eg
semmisülése nem  le tt volna elegendő kritérium . 
A m ásik feltétel az volt, hogy önálló határokkal 
rendelkezzen. Tapolca azonban még a Miskolc- 
nem  bukása utáni, 1325-ös miskolci h a tá rjá rás  
szerint is — Görömböllyel együtt — Miskolc te 
rületéhez tartozott, ugyanúgy, m int A nonym us 
korában. Hogy pusztává válásának ez a feltéte
le, Miskolctól és G öröm bölytől való elkülönülé
se m ikor következett be, ism eretlen, csak se jt
hetjük, hogy ez a folyam at akkor kezdődött, 
am ikor a M iskolc-nem elvesztette b irtokait. A 
terü leti elkülönülés kétségkívül összefügg Mis
kolc mezővárossá való alakulásával, Tapolcának 
a k irály  kegyurasága alá ju tásával és — néze
tünk  szernit — legfőképpen a com m endánsi 
rendszer érvényesülésével.

A pusztává m inősítés nem  jelen t feltétlenül 
teljes lakatlanságot. K étségtelenül nem  élhetett 
a  pusztán sóik állandó lakos, a döntő azonban a 
kisebb számú lakosság társadalm i helyzete volt. 
A 12 szerzetes csekély száma alap ján  — ha csak 
a létszám ot tek in tjük  — korábban is pusztának 
nevezhették volna, de mivel a szérzetesek az 
egyház révén a társadalom  m egkülönböztetett 
rétegéhez tartoztak , lakóhelyüket lehetetlen  volt 
prédium nak m inősíteni. Látni fogjuk, hogy a 
monostor pusztulása u tán  Tapolca terü le te  nem  
m aradt teljesen lakatlan , kevés lakosa azonban a 
zsellérek kategóriájába tartozott, és nem  a job
bágyok közé. Mivel a zsellérek nem  fizettek  ren 
des adót, a te rü le t jogilag — az állam i adózás 
szem pontjából — olyan m egítélés alá esett, 
m intha teljesen lakatlan  le tt volna. Nagyon fon
tos volna tudni, hogy a zsellér lakosság hogyan 
kerü lt ide. Lehetséges, hogy a m onostor szolgái
nak  utódairól van szó, de az is lehetséges, hogy 
a m ár közben m egépült fü rdő  szolgaszemélyzete 
képezte a puszta lakosságát. A fürdő kérdését 
a következő fejezetben tárgyaljuk .

Pusztai korszakának három  évszázada a la tt a 
m agyar nép történetének  legsúlyosabb esemé
nyeit élte á t: az ország ketté-, m ajd  három  rész
re bom lott, a török és a H absburg-birodalom  
közti ütközőzónává alakult, m iközben óriási 
erőfeszítéseket te tt függetlensége visszaszerzésé
re  és gazdasági-kulturális-társadalm i elm ara
dottságának felszám olására. A közelben vívták 
meg a török háborúk egyik legsúlyosabb ü tkö
zetét, a mezőkeresztesi csatát (1596), am ely u tán  
a környék nagy pusztulást szenvedett, és Bor
sod megye nagy része török hódoltsági te rü le t
té vált. Mivel a szomszédos diósgyőri uradalom

királyi b irtok  volt, a szabadságharcok idején 
hol a felkelő fejedelm ek birtokába került, hol 
ú jra  a H absburg uralkodóké lett. 1849 jú liusá
ban Görgey vív ta.T apolca közelében egyik visz- 
szavonuló csatáját az orosz seregekkel szemben. 
1919-ben is harcok fo ly tak  e térségben a cseh és 
rom án intervenciós csapatok ellen.

Ez idő a la tt fejlődött Borsod megye legna
gyobb mezővárosából az ország egyik legna
gyobb városává a Tapolca pusztával szomszédos 
Miskolc, am ely m ár a reform korban  közel volt 
a szabad király i városi rang elnyeréséhez, de 
csak 1910-ben tud o tt a megyével egyenjogú tö r
vényhatósági ran g ra  emelkedni.

Pusztatapolca, am ely az apátság  fennállása 
idején a m onostor birtokközpontja volt, nem 
csak elvesztette ezt a funkcióját (ezt a szerepet 
bizonyos értelem ben a Miskolchoz tartozó M ind
szent ve tte  át), hanem  az apátság birtokainak 
egy egészen sajátos alakulású  részévé vált. Az 
apátság  b irtoka — m int király i kegyúri birtok
— továbbra is a rra  szolgált, hogy jövedelm e te 
herm entesítse a k irály i pénztárt. Először a diós
győri v á ra t bérlő Balassa Zsigmond bérelte  a 
tapolcai apátságot is, m ajd különböző egyházi 
em berek — többnyire valam elyik egri kanonok
— nyerték  el a jövedelm ekkel együtt a tapolcai 
apátság javadalm ait. Eger eleste u tán  az egri 
kanonokok a jászói prépostságba költöztek. M ár 
csak a folyam atos eladom ányozás m ia tt sem ve
hették  a távollakó apátok sa já t kezelésbe a b ir
tokot. Egyetlen hasznosítási lehetőségük az volt, 
hogy hosszabb-rövidebb időre elzálogosították. 
1567-ben K örm endi G áspár (dom onkosrendi ál
talános helynök) tapolcai apát Perényi Gábor 
özvegyének, G uthi Országh Ilonának zálogosí
to tta  el az apátság b irtokait, 1628-ban Ölvedi 
A lbert egri kanonok Rákóczi Pálnak adta 
7000 F t-ért, Thököly Im re — kegyúri joga a lap
ján  — egy kuruc kapitánynak.

Ugyanez volt a sajóládi pálos m onostor b irto 
kainak hasznosítási m ódja is ebben az időben. 
1570-ben Basó M ihály bérelte 3200 forin t elle
nében, 1609-ben évi 150 fo rin té rt H orváth  M árk, 
1611-ben Szentiványi Zsigmond és neje Fejér 
Eufrozina, 1624-ben Rákóczi György (1200 fo
rin tért), 1628-ban Abonyi M enyhért. Thurzó 
György nádor (1609—16) parancsára  a m inden
kori bérlőnek az ország védelm ére Sajóládon ál
landóan 6 lovast és 10 gyalogost kellett ta rta - 
niok. Hasonló kötelezettség terhelhette  a tapol
cai apátságot is, m ert 1715-ben III. K ároly egye
bek között azért szüntette meg, m ert nem  tudott 
eleget tenni annak a kötelezettségének, hogy 
hadviselés esetén bizonyos számú katonát á llít
son a m agyar k irály  rendelkezésére.

Ügy véljük  azonban, hogy nem  a nagybani 
elzálogosítás volt a jövedelem nyerés kizáróla
gos módja. A XVI. századi dézsm ajegyzékek 
ugyanis azt m utatják , hogy Tapolcán — noha 
puszta volt — jelentős szőlőművelés folyt.
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Az adatokat a XVI. századi dézsmajegyzékek szol
gáltatják. Először az 1594. évi összeírást érdemes 
elemezni, mert ez külön tartalmazza a görömbölyi 
és tapolcai adatokat. Ebben az évben ugyan a bor
termelés nagyon lecsökkent, dúlt a 15 éves háború, 
2 évvel vagyunk a mezőkeresztesi ütközet előtt.

1594-ben Görömbölyön 29 termelő lakott. Társa
dalmi megoszlásuk szerint 13 zsellér, 10 szegénypa
raszt, 4 féltelkes és 1 gazdagparaszt, valamint a bí
ró. A lakosszám és a társadalmi összetétel is a há
borús időkre vall. A zsellérek közül 12 csak 112,5 
kalangya gabonatermelése után fizetett dézsmát. A 
szegényparasztok közül 6 volt szemtermelő (130 ka
langya gabonájuk termett), 4 pedig 81 kalangya ga
bona mellett 66 kassai köböl bort is szüretelt (ve
gyes gazdaságok). A féltelkesek között 1 vegyes ter
melő volt: 27 kalangya gabonája és 5,5 köböl bora 
után fizetett. A 3 gabonatermelőnek 99 kalangya 
volt a termése. Az egyetlen nagygazda 70 kalangya 
gabonát és 23,5 köböl bort termelt. Egy olyan zsel
lér is volt, aki csak a szőlőtermelésből élt, 4 köböl 
bort szüretelt. A bíró 2,5 köböl szőlő után adózott. 
Az összes termés 515,5 kalangya gabona és 101,5 
kassai köböl bor volt.

Tapolcán mindössze 8 helybeli gazdaságot írtak 
össze: 6 zsellért és 2 szegényparasztot. Féltelkes és 
gazdagparaszt nem élt Tapolcán. 2 zsellér csak 1—1 
kalangya gabonát termelt, 2 zsellér vegyes gazda
sággal rendelkezett: 8 kalangya gabonájuk és 12 kö
böl boruk volt. 2 zsellér szőlőtermelésre specializál
ta magát, együtt 29 köböl bort termeltek. A két 
szegényparaszt közül egyik csak gabonával foglalko
zott: 10 kalangya termése volt. A másik szegénypa
raszt 19 kalangya gabona mellett, 2,5 köböl bor után 
is fizette a dézsmát. Tapolca gyér lakossága tehát 
összesen 39 kalangya gabonát és 43,5 köböl bort 
termelt 1594-ben.

Mivel N. Kiss István szerint holdanként 10 hl 
bortermeléssel lehet számolni (1 hold — 1000 n. öl), 
és 1 kassai köböl 13,6 liternek felel meg, a tapol
caiak borból 5,9 hl-t, a görömbölyiek pedig 13,8 hl-t, 
összesen 19,7 hl-t termeltek nem egészen 2000 n. öl. 
(két kishold) területen. Mivel 13 szőlőjük volt, egy 
szőlő átlagos területe 154 n. öl volt.

Ebben az évben azonban Görömbölytapolcán 
összesen 151 szőlőt írtak össze 2883,3 kassai köböl 
terméssel, ami — a helybeliek fenti adatait is bele
számítva — 395 hl-nek és 39,5 (ezer n. öles) hold te
rületnek felel meg. Az átlagos szőlőterület tehát 260 
n. öl volt, jóval nagyobb, mint a helybelieké.

Az összes termelt bor 66,7%-a itteni szőlővel ren
delkező miskolci lakosoké volt, 28,2%-a kistokaji, 
felsőzsolcai, hejőcsabai és szirmai lakosok itteni sző
lőin termett. A görömbölytapolcaiak termése csupán 
az egész 5,1%-át tette ki. Meg kell említeni, hogy az 
extraneus szőlők csak Tapolca puszta területére 
terjedtek ki.

Bár a háborús időket feltehetően Tapolca lakos
sága is megérezte, számuk és társadalmi összetéte
lük teljesen összeegyeztethető a puszta fogalmával. 
Mivel a többi dézsmaösszeírás nem teszi lehetővé 
Görömböly és Tapolca szétválasztását — ami egyéb
ként Tapolca teljes lakatlanságával is magyarázható 
— szükséges röviden legalább az 1549-es jegyzékkel 
is foglalkozni. Ekkor még a török háborúk kevéssé 
éreztették hatásukat, a termelők száma és a terme
lés nagysága tehát kb. a török idők előtti szőlőmű
velés méreteit érzékelteti. Görömbölytapolca terü
letén 1549-ben 277 szőlőbirtokon 8104 köböl bor 
termett. Nemcsak a szőlőbirtokosok száma volt te
hát sokkal több (83%-kal) az 1594. évinél, hanem 
a termelt bor 180%-kal nagyobb mennyisége is mu
tatja a törökkarban bekövetkezett pusztulás mé
reteit.

Az 1549-ben termelt bor 88,4%-a (7172 köböl) az 
extraneusok szőlőiben termett. A helybeliek 932 kö

bölt szüreteltek. Az extraneusok termésének 
22,7%-a esett a zsellérszőlőkre, 20,6%-a szegénypa
raszti jellegű gazdaságokra, 31,9%-a a féltelkesekre 
és 24,8%-a a gazdagokra. Az összes termés 1102,14 
hl volt, amely területben 110,214 n. ölnek felel meg, 
a szőlőterület tehát 180%-kal volt nagyobb mint 
1594-ben; egy szőlő átlagos nagysága közel 400 
n. öl volt.

Az elm ondottak világosan m utatják , hogy az 
1549. évi állapotok nem  m áról holnapra jö ttek  
létre, hanem  fokozatos fejlődéssel, és ebben a 
legnagyobb szerepet Miskolc játszotta. Feltehe
tő, hogy ezen a vidéken a szőlőterm elést a ko
rán  idetelepített tapolcai bencések honosították 
még, konkrét adataink  azonban erről nincsenek. 
Az első ad a t a környék  szőlőterm eléséről 1313- 
tól m arad t fenn és diósgyőri pálosok szőlőjéről 
tesz említést. A pálosok azonban nem  sokkal ez
előtt települtek  meg Diósgyőrött, ezért a szőlő- 
term elést nem  ők kezdem ényezhették. A Miskolc 
terü letén  folyó szőlőművelésről először 1453-ból 
van adat, am ikor Jak ab  tapolcai apátnak  a m is
kolci Szentgyörgy-hegyen (az Avas egyik része) 
szőlőjét említik. 1519-ben a miskolciak m ár ré 
gi szokásokra hivatkozva tiltakoznak a dézsma- 
szedők tú lkapásai m iatt. Régi szokásuk az volt, 
hogy a szüretelt bo rt egyenesen hazavitték, és 
nem a dézsm álóhelyeken, hanem  útközben meg
határozott helyen ad ták  le a dézsmát. Sokat
mondó adat, hogy 1389-ben egy Meszes Benedek 
nevű miskolci jövevény lakos a m ályi hegyen 
levő szőlőjét eladta az 1387-ben a lap íto tt ládi 
pálos konventnek 14 m árkáért. Ez az első adat 
arról, hogy miskolci em bernek más faluban van 
szőlője. M ályi Göröm böly déli szomszédja. Nem 
lehetetlen, hogy a nevezett a kissé távolabbi 
szőlőtől azért vált meg, hogy közelebb szerez
hessen m agának m ásikat. 1406-ban Szikszó egyik 
szőlőhegyét „mons M iskoch”-nak  nevezték. Ez 
az adat feltétlenül azt m uta tja , hogy Miskolc 
terü letén  m ár ekkor nagyarányú szőlőművelés 
foylt. U gyancsak 1406-ban tö rtén t D iósgyőrött az 
a gazdasági és tá rsadalom történeti szempontból 
egyarán t fontos eset, am elyet Zsigmond király 
oklevele örökített meg. E szerint egyes „össze
esküvő” jobbágyok és em berek a szegényeket 
m egakadályozták abban, hogy az ottani pálos
rendi kolostor szőlőiben m unkát vállaljanak, no
ha megfelelő m unkabért a ján lo ttak  fel nekik.

1472-ben Miskolc város lakosai a régi k irá 
lyok álta l nekik adott azon kiváltságukra h ivat
koztak, m iszerint senki idegennek — beleértve 
a diósgyőri pálosrendieket is — nincs joga a r
ra, hogy bort vigyen be a városba eladás cél
jából. Ha a privilégium ban valóban a diósgyőri 
pálosok is tilalom  alá estek, akkor lehetséges, 
hogy legkésőbb Zsigmondtól szárm azott ez a jo
guk, ami azt, jelentette, hogy sa já t term ésű bo
raik  eladását védték a konkurrenciától. Ekkor 
m ár teh á t a borterm elés volt a miskolci lakos
ság fő jövedelm i forrása. Az ilyen borok bevite
lének tilalm a azonban nem  vonatkozott azok
ra a borokra, am it a miskolciak term eltek  más
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községek területén . A versenytől teh á t úgy sza
badu lhattak  meg, ha m inél több borterm elő 
községben igyekeztek szőlőt szerezni. Ehhez 
pénzre volt szükség és kétségtelenül m unkaerő
re is. Alig lehet véletlen, hogy a miskolci zsel
léru tcák az avasi pincék szomszédságában fe
küdtek. A pincék egyidősek a borterm eléssel. 
Az 1406. évi diósgyőri sztrájkszervezők azon ak
ciója, hogy a zsellérek még megfelelő m unkabér 
m ellett se m enjenek a pálosok szőlőjébe dolgoz
ni, azt jelenti, hogy a szőlőm unkásokra m ások
nak  is nagy szükségük volt. Mivel Zsigmond er
ről szóló oklevele 1406. jan. 26-án kelt, az eset 
nyilván az előző évi szüretekor tö rtén t a „kolos
tor nagy k á rá ra ”. Valószínű, hogy a sztrájk  
szervezésében a miskolci szőlőterm elők is é r
dekeltek voltak.

Ezek az adatok egyértelm űen azt m uta tják , 
hogy a szőlőtermelés a XIV. században m ár erő
sen k ifejlődött Miskolc környékén. Mivel a ta 
polcai apátság terü le te  igen alkalm as volt a sző
lőterm elésre, de sa já t m unkaereje  ehhez nem  
volt, a com m endánsok, bérlők azzal tu d tak  a 
konjunktúrából részesedni, hogy m egengedték a 
miskolci és környéki jobbágyoknak az itteni 
szőlőművelést. így a te rm elt bor tizede, kilence
de az ő tiszta nyereségük volt. Ily m ódon elke
rü lhették  a diósgyőri pálosok katasztrofális ese
tét, m ert sa já t szőlőik m űvelésére csak drága 
pénzen kap tak  volna m unkást. Egyébként a ta 
polcai apátságra a miskolci borbeviteli tilalom  
sem vonatkozott, m ert sa já t háza volt Miskol
con. A tapolcai apátság ily m ódon bekapcsoló
dott a borkereskedelem be.

M egállapíthatjuk, hogy a korábbi kultikus 
jellegű terü letnek  a term elésbe való nagyobb 
m értékű bevonása a miskolci mezővárosi pol
gárság érdem e, és ez alapozta meg a később be
következő üdülőterületi fejlődést.

M int a dézsm ajegyzékekből lá ttuk , a szőlő- 
művelés a török időkben is szakadatlanul ta r 
tott. 1704-ben egy De l ’H om m eau nevű francia 
utazó Miskolcot m int borai m iatt „elég híres 
k isvárost” említi. 1720-ban — Acsádi szerint — 
G öröm bölytapolcán 839 kapás szőlőt ír tak  össze, 
holott csak 12 jobbágy lak ta  és csak 15 köblös 
szántóföldjük volt. Mivel 5 kapa tesz ki egy 
1000 n. öles holdat, a korábbihoz képest a sző
lőterület az 1549. évinél is nagyobb volt (167 
hold). 1849 körül Fényes Elek azt írja  Tapolca- 
pusztáról, hogy az 1540 holdnyi terü letén  500 
hold szőlő volt, „ahol a vidékiek, de a m iskol
ciak közül a legtöbben m űvelik azokat”.

A következő néhány adat a Tapolcán (is) sző
lővel rendelkező miskolciak egy külön csoport
jára  hív ja fel a figyelmet. Ezek az adatot m is
kolci nemesek szőlőire vonatkoznak. 1562-ben a 
miskolci Tam ási Egri János, az Egri G ábor fia 
négy szőlőjét, am elyek közül a Győri oldalon, a 
Kőkötőn és a Köveshegyen fekvők Tapolca te 
rületén voltak, eladta M áthé Benedeknek és 
Am brus M árknak (Derék utcai házával és egyéb

tartozékokkal együtt) 102 körmocí aranyért. Mi
vel Miskolcon m alm a is volt a Szinván, bizo
nyosan nemes volt az eladó. A tapolcai N ádas
tó szőlőről első ízben 1563-ból van adatunk, 
am ikor az m egszakadás révén a diósgyőri u ra 
dalom ra szállott. 1643-ban Borsod megye egyik 
szolgabírájának, Zákány Istvánnak, aki Miskol
con lakott, szintén a N ádastó tövében volt egy 
szőlője a tapolcai hegyen. 1701-ben Dőry A nd
rás miskolci lakosnak Lipót k irály  ünnepélye
sen m egerősítette több oklevelét, am elyek töb
bek között az ő Tapolcaközén fekvő szőlőjére 
vonatkoznak. A Sopron megyei Jobaházáról 
származó Dőry A ndrásnak  m ár 1665-ben nemesi 
telke volt Miskolcon, am elynek keleti szomszéd
ja  D ebrecenyi János, nyugati szomszédja Ke
m ény Zsigmond erdélyi fejedelem  özvegye Ló- 
nyai A nna volt.

A szőlőművelés nagy jelentőségű a későbbi 
fejlődés szem pontjából, de jelentősen m egváltoz
ta tta  Tapolca-puszta jellegét is. A szőlőművelés 
következm énye a parcellák, dűlők kialakulása. 
H asonlóképpen ekkor jö ttek  lé tre  szőlőkhöz ve
zető dűlőutak  is. M indezek m aradandó, a mai 
fejlődésben is m eghatározó szerepet játszó nyo
m okat hagytak  a területen.

A dűlőknek nagy része az 1549. évi dézsm a- 
jegyzékben m ár szerepel. Ezek a következők: 
Tapolcaköz, Szent Benedek hegye, Gálya, Kiskö- 
ves, Bán, Komlós, Nádastó, Kőköltő (így), Győri 
oldal. Ezek term észetesen csak az akkori szőlő
hegyek nevei, és nem  az összes tapolcai h a tá r
név. Ezek közül a Kőköltő, a Győri oldal és a 
Köves hegy Tam ási Egri Jánossal kapcsolatban 
1562-ben is szerepelt.

1549 u tán  azonban új szőlőhegyek is keletkez
tek. Egy 1858-ban készített térképről ism erjük 
a Fajdos, Verebes, Gam a oldal, Zsóri oldal, H er- 
oldal, Szentkereszt hegy, V árhegy, Juhdöglő- 
völgy, Disznóhely, Kővágás, Bánya körül, Hejő 
vize m ente körüli dűlők, Komló árnyék, Komló 
fark  földrajzi neveket. Ezek egy része (pl. a Bá
nya körül, Kővágás) ú jabb  keletű. A Zsóri oldal 
azonban m inden bizonnyal az 1637-ben Miskol
con, a Cikó u tcában lakó Sori Zsigmond csalá
di nevéről neveztetett el. Sori Zsigmond 1637- 
ben 62 forin to t vett fel Rokonyi Jánostól Cikó 
utcai házára, a török rabságtól való kiszabadu
lására. Ennek ősi lehetett az a Sori Pál, aki Ta
kács Sándor szerint 1579-ben Szádvárát saját 
tervei szerint ú jra  felépítette, sőt ő ép ítte tte  a 
Szibilla (!) nevű bástyatornyot is földdel feltöl
tö tt fonott fallal. 1575-ben az ő közeli erdejéből 
k ivágott sövénypalánkkal vette körül hirtelen 
Panka Péter kapitány  Szendrő várát. Valószí
nűleg a Zsóry-család nevét viseli a Mezőköves
di új Zsóri-fürdő is. A Zsóry család gazdag ne
mesi fam ília volt.

Ism erjük a Her-oldal névadóját is. Her G yör
gyöt Bocskay István nem esítette meg 1606-ban. 
(A V áradi Regesztum 1214-ből em lít Erdélyben 
egy Her nevű pusztát.) Szólni kell a Nádastó

31



em lített szőlőbirtokosáról, az 1643-ban szereplő 
Zákány Istvánról is. B ár csak alaposabb vizsgá
lat dönthetné el, h ipotetikusan felvethető, hogy 
a Szerémi György által em lített Zákány István 
szegedi főbíró leszárm azottja. B álint Sándor sze
rin t 1522-ben két Zákány család szerepelt Sze
geden, nevük a szegedi h a tá rb an  fekvő Zákány
pusztával függ össze,' és így. kun eredetűek. 
1524—34 között három  Zákány fiú  Bolognában 
és Bécsben egyetem en tanult. Zákány István 
szegedi főbíró Ferd inánd  híve lett, és testvéré
vel, Balázzsal — a kánonjog doktorával — ne
mesi kiváltságot kapott. Is tván t 1543-ban Meh- 
med basa Budán kivégeztette.

A m ikor Szeged 1552-ben véglegesen a török 
uralom  alá került, a szegedi polgárság nagy ré 
sze elm enekült. Nagyobb szegedi d iaspórák ala
ku ltak  ki Nagyszom baton, Kassán, D ebrecenben, 
Kolozsváron. Ezekkel a városokkal a szegediek 
m ár megelőzően is kereskedelm i kapcsolatban 
voltak, ide m enekülésük u tán  is állat- és borke
reskedelem m el foglalkoztak. Takács Sándor 
Nagyszom baton em lít egy szegedi szárm azású 
Zákány Vince nevű tőzsért. A nagyszom bati, 
kassai, debreceni, kolozsvári és szegedi kereske
dők, tőzsérek egym ással is üzleti kapcsolatokat 
ta rto ttak  fenn. K assával a szerém i borok K rak 
kó felé irányuló kereskedelm e révén m ár régóta 
kapcsolatban voltak. Zákány István b írónak  is 
voltak P éterváradon  szőlői. Fel kell tenn i ezek 
szerint, hogy a miskolci borok kivitelében kas
sai és az o tt m egtelepedett szegedi kereskedők is 
részt vettek. A Zákány István tapolcai szőlőjé
ről szóló adat kb. 80 évvel későbbi Szeged eles- 
ténél. Ö m ár ta lán  a harm adik  generációhoz 
tartozott a m enekülés óta. Hogy Borsod megye 
miskolci já rásának  szolgabírája volt, nem essé
gét bizonyítja, ezért feltehető, hogy a nemesi 
jogot kapott szegedi főbíró leszárm azottja. A la
posabb vizsgálatot igényel az a kérdés, hogy 
csak egym aga kerü lt-e  a m enekült szegediek kö
zül M iskolcra? A Zákány névvel később M iskol
con nem  találkozunk. Miskolci nem esek szőlői
vel gyarapodott tehát 1549 u tán  a tapolcai hegy, 
így a m ár em lített Nádastó, Tapolca-köz nevű 
szőlőhegyekkel is. A Verebes- és Fajdos-dűlök 
nevét nem  tu d tu k  1858 elő ttre visszavezetni, 
azonban 1920—30 körül a Fajdoson volt Báji 
P athay  G yuláné 10 holdas szőlője és 10 holdas 
kertje. A tulajdonos m űem léki jellegű háza — 
m a kollégium — Miskolcon a H unyadi utca 6. 
sz. a la tt van. A H unyadi utca 3. számú ház tu 
lajdonosaként m ár 1686-ban m egtaláljuk  P athay  
István nevét. Fényes szerint az igen régi és most 
(1848) is virágzó Patay-nem zetség T aktabáj Sza
bolcs megyei falutól ve tte  nem esi előnevét. Hogy 
m ikor és hogyan ju to ttak  a fajdosi ingatlanhoz, 
elő ttünk ism eretlen, ahogyan azt sem sikerült 
kideríteni, m ikori a Fajdos elnevezés. Hasonló
képpen csak 1858-ban m erü lt fel a Verebes, ahol 
az 1930-as években P ataky  R udolfnak volt na
gyobb ingatlana. Pataky  ekkor Miskolcon a

Széchenyi u. 92. sz. házban lakott. Egy P atak i 
1857-ben szerepel a Széchenyi u. 3. sz. ház tu 
lajdonosai között, de nem  tu d ju k  igazolni a két 
név egymáshoz tartozását. Azt sem tudjuk , hogy 
m ikor, hogyan ju to ttak  a verebesi területhez. 
A József-kori térkép  azt m utatja , hogy ez u tób
bi te rü le tek  a Szent Benedek-hegy egész sík h á t
ságával együtt teljesen szőlővel voltak beültet
ve. 1910-ben Tapolca-puszta terü letén  egy Vere
bes-pusztát is ny ilvántarto ttak .

A XVI. században 3 olyan szőlőhegy van em
lítve, am elyikben nem  ism erünk nemesi szőlőket: 
a Szent Benedek-hegy, a Galya és Bánles. Ezek 
közül a Szent Benedek-hegy neve összefügg az
zal, hogy a tapolcai apátság a Szent Benedek- 
rendhez tartozott, és feltehetően itt eredetileg az 
apátságnak lehetett kisebb sa já t kezelésű b ir
toka, szőlője. A Bánles névvel m ár az előző fe
jezetben foglalkoztunk. A Kisgalya-hegy m ár az 
1325. évi miskolci h a tá rjá rásb an  szerepel, de 
nem  valószínű, hogy m ár ekkor szőlőhegy lett 
volna. Még egy tapolcai szőlőhegy neve bukkan 
fel egy XVIII. századi té rképen : „W eingarten, 
M agyarka genannt.” Ez a  m a is meglevő dűlő a 
miskolci h a tá r felé esik. Nem lehetetlen, hogy 
nevét egy szőlőfajtáról kapta. A tapolcai szőlő- 
te rü le t teh á t a dűlőnevek vizsgálata szerint 
1549 u tán  még jelentősen m egnövekedett, és így 
az 1720. évi adatokat és Fényes tudósítását h i
telesnek fogadhatjuk  el. A tapolcai szőlőket Fé
nyes M iskolcnál említi. Tőle tu d ju k  meg, hogy a 
Kiskövesd, a N ádastó és a Kőköltő első osztályú 
borokat term ett, a Komlós és Győri-oldal csak 
m ásodosztályút. A fajdosi és verebesi szőlőkről, 
a Zsóri és H er-oldalról Fényes nem  szól.

Ezek a szőlőterületek a délies lankákon vagy 
laposabb hátakon  a lakultak  ki. Egymástól völ
gyek, erdők választo tták  el őket. K ötődtek a 
vízforrásokhoz is. Jellegzetességük, hogy nem  
épültek  ra jtu k  pincék, borházak. A József-kori 
térképen  egyetlen szőlőbeli épület sem látható, 
m ás adatok sincsenek szőlőbeli épületekről. Azt 
viszont tud juk , hogy Tam ási Egri Jánosnak  3 
pincéje volt Miskolcon, Dőry A ndrásnak pedig 
az A ngyalvölgyben (Mélyvölgyi utca) voltak 
Miskolcon a pincéi. M int lá ttuk , bortároló p in
cékre azért nem  volt szükség, m ert a környék 
borait a miskolci pincékben ta rto tták , innen ke
rü ltek  eladásra, M iskolcnak pedig régi k iváltsá
ga volt a  m ust hazavitelére. A szőlőhegyekben 
tartózkodást á ltalában  szigorúan szabályozták, a 
hegyek gyepűkerítéssel voltak körülvéve és csak 
kapun lehetett bemenni. Ügy gondoljuk, az is 
késleltette a szőlőhegyekben! lakást, hogy nem 
voltak ra jtu k  építm ények. N éhány épület a Jó 
zsef-kori térkép  szerint csupán a fürdő környé
kén állott, valam int 3 vendéglő (kocsma) lá tha
tó a D udujka-dom b közelében, a Miskolcra ve
zető út mellett.

A m ai utcarendszerből a József-kori térképen 
m egtalálható a Felszabadulás ú tja  (Miskolci út), 
a Zója utca, a Görömbölyi és Csabai utca. K ét
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ségtelen ezek középkori eredete. M egállapíthat
juk, hogy a XVI—XVIII. században a szőlőmű
velés volt a táj m eghatározó tényezője, bár a 
szőlőknél jóval nagyobb terü le te t foglaltak el 
még m indig az egykori egyeduralkodó erdők. A 
Hejő széles völgye m ocsaras volt, ezért a fő ú t
vonalak, a Miskolci és a Csabai út, a völgy szé
lén fu to ttak , a száraz, keskeny teraszon. A m o
csáron át 2 helyen volt kapcsolat a két főútvonal 
között — az egyik a  D udujkánál, a m ásik pedig 
a mai park  terü le té t vágta át. A József-kori té r
képen úgy tűnik , m in tha töltésen vezetnének. 
Az em lített u tak  közül egyedül a Miskolci ú t 
vezetett a fürdőig, és a volt apátság helyén to r
kollott bele a Miskolcról a szőlőhegyeken á t ve
zető dűlőút, a m ai Zója utca. Ide köti az em lí
te tt keresztú t a Csabai u ta t is. Ily módon az ú t
rendszer fő célpontja az egykori apátság, ill. a 
fürdő volt. A két völgyet keresztező rövid ösz- 
szekötő ú tta l kapcsolatban felvethető, hogy azok 
a Hejő vizének felduzzasztására szolgáló gátakon 
vezettek. Ez a langyos vizű, télen is jégm entes 
vízfelület az apátság halastavául szolgálhatott. 
A XVIII. századból em líte tt tapolcai kalló csakis 
a felduzzasztott víz energiájával m űködhetett.

A török kor elm últával a reform korig  ta rt, 
amíg Pest-B uda ú jra  az ország középpontjává 
fejlődött. Ez az új orientáció Miskolc fejlődését 
nagyon elősegítette. A József-kori népszám lálás 
idején Miskolc 14 ezer lakosú város volt, és két 
legnagyobb rétegét a nemesség és a zsellérség 
képviselte. A lakosság száma a szabadságharc 
koráig m egkétszereződött: Fényes Elek szerint 
Miskolcon 29 612 em ber lakott. Miskolc m egvál
tozott földrajzi helyzetét az új közvetítő szerep 
fejezi ki, am elyet Pest-Buda és az északi
északkeleti országrészek között kezdett betölte
ni. A lakosság legdinam ikusabban fejlődő ele
me a kereskedő réteg lett. Sem a m egduzzadt 
kereskedelem nek nem  nyú jto tt elég m egélheté
si alapot a borkereskedelem , sem a szőlőműve
lés nem  adott elég m egélhetési lehetőséget a 
m egnövekedett lakosságnak. A városi, piaci ke
reskedők m ellett egyre nagyobb szerepet kap
nak a rendszeresen nyitva ta rtó  boltok. A re 
form kor szellemének megfelelően, a miskolci ke
reskedők egy része tőkéjét az iparba akarja  fek
tetni. Furm an В. Ferdinánd kereskedő (akinek 
családja 1814-től lakik  Miskolcon) 1842-ben az 
Országos Iparegyesület miskolci m egbízottja. 
Egy m ásik reform kori kereskedő Miskolcon 
B uttykay József, aki széles körű  kereskedelm i 
tevékenységet fe jte tt ki az összes nagyobb vá
rossal és Béccsel is, ő a lap ítja  meg 1833-ban 
az 1846-ig m űködött miskolci „Kőedény- és por
celángyárat”, Miskolc első gyárüzem ét. A pja te 
lepedett át Kassáról Miskolcra.

Időben az edények gyári úton való előállítá
sát megelőzi a céhesipar tevékenysége. Az 
edénygyártást megelőzte a pipakészítés is, Az el
ső ism ert m ester, Nagy A ntal 1794-ben Debre
cenből települt á t Miskolcra.

Ezekkel az ipari tevékenységekkel kapcsolat
ban kezd m ost m ár a miskolci ipar érdeklődése 
is Tapolca m int nyersanyag-lelőhely felé fordul
ni. Johann  Leopold Stotz „Das K önigreich Un
garn” c. 1823-ban m egjelent m unkájában  még 
Tapolca nyersanyagai nem  szerepelnek. Kiemeli 
a diósgyőri vasgyárat, m egem líti az itten i kő
szenet, a Miskolc környéki kőbányákat, és a 
19 000 lakosú Miskolcot az ország legnagyobb 
m ezővárosának nevezi. Fényes m ár „M agyaror
szág földrajzi le írásában” és „G eográfiai Szótá
ráb an ” Tapolcapuszta egyik legfontosabb ado tt
ságaként a megyei viszonylatban legjobb por
celánagyagot említi, am elyet innen hord Mis
kolc, Telkibánya és A pátfalva. Szendrei is em 
líti, hogy az 1843—44 között m űködött B utty- 
kay-féle gyár a legjobb szép fehér agyagot („ál
lítólag kaolin”) Szerencsről egy pincéből hozta, 
a tapolcai hegyből pedig agyagot. Szendrei az 
1880-as években m á r a tapolcai kaolin k iakná
zásához fűzött rem ények m egvalósulásáról ír. 
A lelőhelyekről eltérők az adatok, hol a tapolcai 
m elegfürdő völgyét, hol a tapolcai hegyeket em
lítik. A két világháború  közötti tu rista térképen  
a N agykőm ázsától északra a K aolinbánya hely
név található.

Fényes azonban még két m ásik iparosítási té 
nyezőt is em lít Tapolcán, érdekes és fontos idő
beli egym ásutánban. A 30-as években a Hejő- 
patakról írja , hogy mivel soha be nem  fagy, 
„gyárakra igen alkalm as”. Később, a szabadság- 
harc körüli időben, a Hejő ipartelepítő  szerepé
ről m ár nem  beszél, ellenben nagy m ennyiségű 
kőszén itten i előfordulását említi. Az első in for
máció még az iparnak  a vízi energiához való 
kapcsolatára utal, a m ásodik m ár a gőzenergiá
ra. A tapolcai szén- és agyagbányászat lehető
sége a m iskolciakat egészen a XIX. század vé
géig foglalkoztatta. 1881-ben a kam ara jelenti, 
hogy a fehérre  égetett miskolci pipák agyagja 
Tapolcáról, a vörösre égetetteké a Bábonyi bérc
ről kerül elő. Ekkor havi 20 000 darab  pipa ké
szült. Szendrei sokszor em legeti a 80-as években 
a tapolcai erdők vidékén régebben nyitott, de 
elhanyagolt kőszéntárnákat. Mivel a kísérletek 
szerint a diósgyőrivel egyenlő minőségű az it
teni szén, és ezek a környék legjobb szenei, a ré
gi tá rn ák a t itt-o tt m ár ú jra  ku ta tás alá vették. 
A nagy te rv  a következő volt: „Ha a szén- és 
egyidejűleg a kaolinbányászathoz fűzött rem é
nyek m egvalósulnak, és Tapolcát a fővasúti 
hálózattal szárnyvonal kö theti össze, Miskolc 
környékének Borsod megye anyagi felvirágzása 
jogos rem ényeknek nézhet elébe.”

Mi m agyarázza ezt a szinte fanatikus rem ény
kedést a miskolciak részéről Tapolca ipari 
nyersanyagkészleteit illetően, am ikor Miskolc 
szükségleteit bőven fedezte a borsodi szénbá- 
bányászat? Szendrei m aga állítja  fel a m érleget: 
„kőszénterm eléssel 14 tulajdonos foglalkozik a 
megyében, 17 bányát m űvelnek 1232 m unkással. 
Az 1881. évi term elés 1 207 218 m éterm ázsa. Eb-
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bői Miskolc iparával együtt 100 000 m étei m á
zsán felüli szenet fogyaszt, a környékbeli szesz
főzdék és gyártelepek, gőzcséplőgépek fogyasz
tása szintén ennyire tehető”.

Azt hisszük, hogy a feleletet Miskolc akkori 
helyzete adja meg. A város bizonyos vonatkozá
sokban még m indig a diósgyőri uradalom hoz 
tartozik, de az egész évszázadon át foly tatja  
harcát önállóságáért. Hogy bejuthasson a sza
bad király i városok közé, ki kellene szakadnia 
egyfelől az uradalom , másfelől a megye köte
lékei közül. Ügy gondoljuk, hogy ebben a hely
zetben ak art m agának Miskolc külön, független 
ipari bázist terem teni, am ely várospolitikai cél
kitűzéseinek m egvalósításában nagy erőforrást 
je len tett volna. E rre  m utat, hogy m iután  célját 
1910-ben elérte, nem  erőlteti tovább a saját 
nyersanyag- és energiabázis m egterem tését. Az 
új pozíció más lehetőséget ny ito tt meg: a kör
nyező ipari településeknek a várossal való egye
sítését. Feltűnő, hogy noha Tapolca a m unkácsi 
görögkatolikus püspökség tu lajdona, a Tapolcán 
rem élt nyersanyagokat és energiaforrásokat 
Miskolc a sa já tjának  tekinti. Miskolc m ár a vá
ros helyzetéről folyó 1841-es tárgyalásokon be
je len tette  igényét Tapolca terü letére.

A tapolcai ipari nyersanyagokhoz fűzött re 
m ények részben ábrándok m aradtak . A szén
nyomok kiterm elésre elégteleneknek bizonyul
tak. A kiterm elő ipar azonban mégis tartósan  
behatolt Tapolca terü letére, az itten i triászkori 
mészkőre szüksége volt az építőiparnak. Az 
1858-as tapolcai térkép  dűlőnevei között ú jként 
jelentkező „B ányakörül” helynév a fürdő fo r
rásbarlang ját m agában re jtő  V árhegy nyugati 
oldalán m egnyitott kőbánya környékét jelenti, 
ahova az eredetileg a szén és kaolin szállításá
ra  tervezett vasúti szárnyvonal is kiépült. Je len
leg még nagyobb m éretű  m észkőfejtés folyik a 
Nagykőmázsa oldalán. Szerencsére a várhelyi 
kőbányát legújabban beszüntették. Ugyancsak 
m egszűnt a kaolinbányászat is. Az üdülőterületi 
fejlődést megelőző iparosodás kísérletet te tt  a 
term észetes táj m egbontására, amely a fürdőt is 
fenyegette.

Nem kétséges, hogy a miskolci gazdasági és 
társadalm i szerkezet változása m utatkozik meg 
azokban a sikertelen törekvésekben, am elyek 
Tapolca terü le té t ipari célokra ak a rták  felhasz
nálni. A szőlőtermelők érdekeit e célok m iatt 
mellőzik, a borterm elés m ár inkább csak a he
lyi szükségleteket szolgálja, virágkora elm últ. 
Tapolca puszta célszerű felhasználásának m ód
já t így más irányból kellett m egkeresni.

3. Tapolca üdülőhely

Noha az üdülőterületté  való átalakulás term é
szeti feltételei nagyon régóta ado ttak  voltak Ta
polcán, a term észeti adottságok oly m értékű ér
vényesülése azonban, hogy az egész terü let jel

legét m eghatározzák, társadalm i feltételekhez 
van kötve. Olyan társadalom  esetében kerülhet 
erre sor, m elyben m egfogalm azódhat és meg
valósulhat az üdülésnek az a form ája, hogy az 
em berek a nyári idény egy részét a városon kí
vül olyan term észetileg vonzó, szép, jó levegő
jű tá jon  töltsék el, ahol a m indennapi gondjaik
tól m egszabadulva testileg-lelkileg regenerálód
hatnak, de ugyanakkor a m indennapi szükség
letek megszerzése nem  okoz súlyos m egterhelést. 
Olyan társadalom nak kell kialakulnia, am elyben 
ez az igény töm egesen lép fel, am ely képes a r
ra, hogy ilyen célra alakítson át terü letet, és 
elég gazdag ahhoz, hogy a szükséges terü le te t a 
közvetlen term elésből kikapcsolja.

Ilyen igény Tapolca pusztai korszakában nem 
alaku lhato tt ki, viszont ez a szép, a szőlőműve
léssel k u ltú rtá jjá  félj esztett, alig lakott terü let 
nagyon megfelelő volt a szomszédságában gyor
san urbanizálódó Miskolc lakosságának bizonyos 
köreiben jelentkező üdülési igény kielégítésére. 
Valószínű feltevésnek látszik, hogy M iskolcta
polca esetén a term észeti erők kultusza, m ajd a 
középkorban a Miskolcok nemzetségi monosto
rának  megépítése, a kor szemlélete szerint az 
élet bajaitól védő m egnyugvás, gyógyulás, meg
újulás vágyát fejezi ki. E rre a te rü le tre  is é r
vényes, am it a bencés m onostorok helyzetének 
felm érésére k iküldött bizottság 1508-ban a 
szkalkai bencés alapítványról m ondott: „szép és 
a szerzetesi buzgólkodás szám ára legalkalm asabb 
hely.”

K orábban m ár szó volt arról, hogy a „pogány” 
kultusz központja a meleg forrás volt. A föld 
mélyéből feltörő gyógyító erejű  víz használata 
éppen kultikus jellegű tisztelete m iatt nem  azo
nosítható a későbbi fürdőzéssel. Az a néprajz- 
kutatók által m egfigyelt jelenség, hogy a XIX. 
sz. végén is a „szent k u tak ” keresztény tisztele
tében az ősi pogánykori szokások m aradványai 
ism erhetők fel, a rra  u talhat, hogy a tapolcai me
leg víz gyógyításra való felhasználása nem  szűnt 
meg a bencés m onostor m egalapításakor. Az a 
kb. 350 m távolság, am ely a barlangforrás és a 
m onostor feltételezett helye között van, egyfe
lől ugyan világosan m utatja , hogy a m onostort 
a forrás közelében akarták  elhelyezni, másfelől 
azonban azt is valószínűsíti, hogy a meleg víz 
gyógyító hatású  használatát nem  akarták  meg
tiltani, csak m integy egyházi ellenőrzés alá he
lyezni. A rról nincs tudom ásunk, hogy a term é
szetes gyógyhatást valam ilyen keresztény é rte
lemben vett csodával m agyarázták  volna (mint 
ez a szentkutaknál tö rténni szokott). A forrás
barlangot m agában rejtő  V árhegyhez kapcsoló
dó Szentkereszthegy elnevezés azonban kétség
telenül a kereszténység diadalát fejezte ki, vagy 
a Bors által a Heiligenkreuzból telep ített bors
m onostori szerzetesek m onostorára utal.

A mai fürdőépület helyén állott régi fürdő
épület lebontásakor ta lá lt leletek között legré
gibb a II. Ulászló korából származó pénz, de a
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leletek többsége — az épületberendezésre utaló 
tárgyakkal együtt — a XVII.—XVIII. századból 
való. Ez a rra  vall, hogy a m ai fürdőélet legha
m arabb a renaissance-korra vezethető vissza, a r
ra az időre, m ikor világi papok, köztük Estei 
Hippolit egri püspök voltak a commendánsok. 
Ebből az alapból fejlődhetett ki — talán  a tö
rök fü rdőku ltú ra  hatására  — az 1939-ben le
bontott fürdőépület őse. Az épület lebontásakor 
mázas tetőcserepek, zöld kályhacsem pék, mázas 
tálak, tányérok, üvegpoharak kerü ltek  elő. Ez 
a vegyes leletanyag azt bizonyítja, hogy az ere
deti épület ta lán  többször is elpusztult, ill. á t
épült. Bizonyosra vehető, hogy a XVII. sz. vé
gén a törökök kiűzéséért fo ly tato tt harcok a 
fürdőépületet sem kím élték meg.

Az épületre utaló XVII. századi nyom ok azt 
bizonyítják, hogy az apátság javainak  valam e
lyik bérlője egy hosszabb, viszonylag békés pe
riódusban a fürdő kom olyabb fejlesztésével 
igyekezett bevételeit gyarapítani. Azokból a ru 
házathoz tartozó tárgyakból, am elyek ugyanitt 
kerü ltek  elő (szíjvéglemez, felületén dom borított 
m agyar virágm otívum okkal, táskán  vagy övön 
használt ovális rézlemez az 1600-as évekre valló 
barokk keretszegéllyel), a rra  gondolhatunk, 
hogy a fürdőépületet inkább a nemesség hasz
nálta, ta lán  abban az időszakban, am ikor a te rü 
let az erdélyi fejedelm ekhez tartozott.

Figyelem rem éltó az épület használóinak m eg
határozásában az is, hogy a fürdőépület m elletti 
ún. „Tavi fü rd ő t”, mely eredetileg szabad fo rrás
vízfelület volt, „G örögtónak” nevezték, tehá t 
feltehetően a XVIII. sz.-i miskolci gazdag görög 
kereskedők fürdője volt. Valószínű, hogy a „Kis
tó” lehetett a népfürdő. Hogy nem  Miskolc la 
kossága volt a fürdő építésének kezdem ényező
je, a rra  Szendrei azon m egállapításából gondol
hatunk, m iszerint Miskolcon régebben nem  vol
tak közfürdők, erre  a célra a Szinva szolgált. 
„A most (1880-as évek) létező ún. Sárga fürdő, 
a Telegdi-féle, az izraeliták fürdője  és az uszo
da az ú jabb időkben keletkeztek. Egy 1730. júl. 
5-én kelt m agánlevélből kitűnik , hogy akkor 
még a városi tanácsurak  is a város Diósgyőr fe
lé eső felső részére, a Kalló szerre já r ta k  nyá
ron át fürödni.”

A meleg forrás vizét tudom ányos m ódszerek
kel először Domby Sámuel, Borsod megye 
egyik neves XVIII. sz.~i főorvosa, m ajd K itaibel 
Pál vizsgálta meg. K itaibelt a korm ány bízta 
meg az 1780-as évek m ásodik felében a hazai 
ásványvizek és term észeti viszonyok vizsgálatá
val. Domby a forrásvizet az egri term álvízhez 
hasonlította. K itaibel nagy m unkája  csak 1817- 
ben bekövetkezett halála u tán  jelent meg (Hyd- 
rographia H ungáriáé 2. k. 1825—9.). Valószínű
leg ezeken a m unkákon alapszik Fényes Elek 
leírása a „M agyarország geographiai szó tára” c. 
művében. A fürdőre vonatkozó részek a követ
kezők: „Tapolca régi m ulató és fürdőhely, van 
természetes meleg fürdővize, de gyógyvize is

köszvény ellen. . . .  I tt különben úrbéri zsellérek 
nem laknak, csupán a fürdő felügyelője, foga
dós, ki a fürdői vendegeket kényelem m el m in
denkor kész ellátni, . . .  erdészeti s fürdőhöz 
m egkívánható cselédek, az egész népesség ezek
ből áll.” M ásutt környékét bájoló, kies vidéknek 
m ondja. .

Ez a rövid tudósítás — ha elfogadjuk, hogy 
m inden lényeges inform ációt m agában foglal — 
nem u tal nagy vendégjárásra, a fürdőlétesít
m ényt is eléggé egyszerűnek m utatja . A fürdő 
egyszerűsége különösen akkor szem betűnő, ha 
összehasonlítjuk Fényesnek Pöstyénről és 
Trencsénteplicről szóló leírásával.

A pöstyéni fürdőépületben külön kád- és álló
fürdő volt. A kádfürdőben  28—22 (így!) káddal 
berendezett fürdőszobák voltak, a víz m elegét ki
ki tetszése szerint szabályozhatta. Az állófürdő 4 
„osztályból” á llt — részben a fürdőzők társadal
mi hovatartozásának megfelelő m inősítés sze
rin t (m ert ezek együtt fürödtek), egyik osztá
lyát pedig az iszapfürdő képezte. Volt itt egy 
nagy vendégfogadó, m ellette  kávéház, táncterem , 
ebédlőterem , s az árendás lakhelye. Az épületek 
m ögött te rü lt el az új elrendezett sétatér. A fü r
dőhely hibája, hogy az együttes nem  árnyékos 
kertben van, és a közelben nincs „regényes” sé
tálóhely. A nnál elégedettebbek lehettek  a te r 
mészeti szépségektől nem  idegenkedők Tren- 
cséntepliccel, m ert a Teplic-patak szép völgyé
ben „gyönyörűséggel sé tá lh a ttak ”. A völgyet 
kétfelől sziklák, erdők kerítik. Itt egyébként 5 
fürdőosztály volt, a fürdés régebben gr. Illés- 
házy bőkezűségéből ingyen történt. I tt is van
nak kávéházak étterem m el és táncterem m el.

A kor, ill. az elit társadalom  fürdőhelyekkel 
szembeni elvárásainak a tapolcai fürdő a m últ 
század közepén távolról sem tudo tt eleget ten 
ni. A század végéig sem tö rtén t jelentősebb vál
tozás. 1880-ban a „fürdőintézet” 2 fürdőből ál
lo tt: a díj ellenében használható „belső fürdő
ből” és a szabad ég alatti forrásból „a köznép 
szám ára”.

A tapolcai fürdőt 1896-ban Bolem ann István 
valam ivel részletesebben írja  le „M agyar fü r
dők” c. könyvében: A Bükk-hegység egyik gyö
nyörű  völgyében — írja  — m agas mészkőszik
lák aljában  nagy tó terjed  ki, am elyben számos 
meleg forrás akad. A tóban több kis parkozott 
sziget van. A fürdő- és lakóházakat egy nagy 
díszkert veszi körül, csinos sétau tak  vezetnek a 
hegyek tetejére. A fürdőházban 6 m edence van, 
am elyekben közvetlenül alulról bugyog fel a hé
víz. A fürdőház mögött, a sziklaüregből is erős 
forrás fakad. A vendéglőben és az A nna-lakban 
18 szoba van, m agánvillákban 12 szoba. Eddig 
főleg a miskolciak kedvenc kirándulóhelye. A 
m unkácsi görögkatolikus püspökség birtoka, 
bérbe van adva. Bolem ann a szabad ég alatti 
ingyenes fürdőhelyet nem  említi. E leírás elő
ször szereplő nagy tó a m ai csónakázótó előzmé
nye.
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Ha Bolem ann leírását összehasonlítjuk a ta 
polcai fürdőt ábrázoló m últ század végi rajzzal, 
m egállapítható, hogy a fürdő környezete a szá
zadfordulóra átalakult. A kép a régi fürdőépü
letet és vendéglőt a csónakázótó felől ábrázolja. 
A csónakázótó ott létesült, ahol a meleg fo rrá
sokból eredő Hejő felvette a környező völgyek
ből eredő felszíni vizeket. Ekkor még egy ki
sebb és egy nagyobb medencéből állott. A két 
tó közötti keskeny szakaszon vert hídon át ve
zetett az ú t a fürdőhöz. A tavakon keresztül 
folyt le a fürdő elhasznált vize is. A fürdő ,,L” 
alakú zsindelytetős földszintes épület volt, kes
keny páros ablakokkal. Egyik szárny közvetlen 
közelében, annak foly tatásaképpen épült fel a 
földszintes, tornácos fogadó. A csónakázótó in 
nenső p a rtján  görbe törzsű fák a la tt füves te rü 
leten vezettek a göröngyös sétautak . A h á tté r
ben m indenütt a fák  sű rű  lom bja zárta  el a k i
látást. A József-kori térkép  a fürdő környeze
té t kopárnak  ábrázolta, a képen lá tható  liget 
tehát nem  lehet ősi eredetű. A Bolem ann-féle 
m illennium  korabeli leírás a ligetről m ár nem  
tesz em lítést, ahelyett a fürdőt és a néhány m el
lette épült házat övező díszkertről beszél, amely 
em lékeztet a pöstyéni fürdő  m ögötti „ú j” sé
tatérre. A liget kivágása és a diszkért m egépí
tése az 1880-as rendezés eredm énye. Míg a li
get e lre jte tte  a régi, egyszerű épületeket, addig 
az új környezet lá thatóvá te tte  őket, egyben éles 
ellentétet te rem tett a diszkért és a régi épület- 
együttes között, am it csak új épületekkel lehe
tett feloldani. Nem sokkal ezután a fürdőt és 
környékét a m unkácsi görögkatolikus püspök
től m egvette Miskolc város. Ezzel kezdődött el 
tulajdonképpen az üdülőterület kialakulása.

А XIX. század m ásodik felétől roham osan fe j
lődő Miskolc döntően befolyása alá vonta Ta- 
polcapusztát, m ajd  be is kebelezte. Az 1857—71 
között k iép íte tt vasútvonalak (Budapest—Szol
nok—Debrecen—Miskolc 1859; Miskolc—Kassa 
1860; Miskolc—H atvan 1870; Miskolc—B ánré
ve—Fülek és Miskolc—Szerencs—H atvan 1871) 
Miskolcot nagyon fontos vasúti csom óponttá te t
ték, a város az ország m inden részével gyors 
közlekedési kapcsolatba került. A szabadságharc 
idején nem  egészen 30 ezer főnyi népesség 1910- 
ben 51 459-re, 1930-ban 61 559-re gyarapodott. 
Ez a népességnövekedés zömmel bevándorlók
ból szárm azott. A bevándoroltak nagy része 
proletár. Az 1910. évi népszám lálás szerint 
mindössze 3853 em bernek volt Miskolcon ház
tulajdona vagy földje, bérlete. Az 1850 fö ld tu
lajdonosnak, bérlőnek együttesen azonban kö
zel 43 000 kát. h. b irtoka volt, noha a fö ld tu laj
donosok fele csak 20 kh-nál kisebb birtokkal 
rendelkezett. A fö ldbirtokkal és házzal ren 
delkezők szám ával jól egyezik, hogy 1910-ben a 
mezőgazdaságban, iparban  és kereskedelem ben 
dolgozó önállók száma összesen 3386 volt. A vá
ros a keresők száma alap ján  elsősorban ipari 
jellegű volt. A 23 825 keresőből 9110 volt ipari

foglalkozású. 2000-nél több keresőt foglalkozta
tott a kereskedelem  és hitel, a közlekedés, és a 
hadsereg (legtöbb volt azonban a házicselédek 
száma: 2653). Jellemző, hogy a közszolgálat és 
szabad foglalkozások kategóriájába m ár csak 
1603 kereső tartozott, a m ezőgazdaságba 1128, a 
nyugdíjasok, tőkések száma pedig 1098 volt. 
Miskolc lakosságának m űveltségi szintje ekkor 
még csak részben és korlátozottan felelt meg a 
város funkcionális szerepkörének.

Miskolc urbanizálódásának gyors fejlődését 
jelzi az emeletes lakóházak szám ának növeke
dése. Míg 1910 és 1930 között a földszinti laká
sok száma 134%-kal nőtt, addig a fél- és első 
emeleti lakásoké 163%-kal, a 2. em eleten és m a
gasabban fekvő lakásoké pedig 306%-kal. Fel
tehető, hogy a m agasabb beépítés növekedése 
hozzájárult az üdülőterület irán ti igény kiala
kulásához.

Miskolc ipari népessége nem  volt arányban  a

A fürdő környezetének alakulása 
Fent: József-kori térkép szerint 

Lent: az 1957. évi állapot
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város saját iparával. Az 1930-as gyáripari sta
tisztika szerint a város 25 gyárüzem ében 2368 
fő dolgozott, a helyi kisipari üzem ekben 5270, 
a helyben dolgozók száma tehát 7638, szemben 
a város 10 206 főnyi ipari keresőjével. Mivel 
Borsod m egyében ekkor 353 ipari kereső hiánya 
állapítható  meg, a miskolci m unkaerő-felesleg 
nem  m unkanélküliségből adódik, hanem  való
színű, hogy a megye, de m indenekelőtt Diós
győr ipari m unkaerejének viszonylag jelentős 
része a kitűnő közlekedési adottságokkal és a 
megyéhez viszonyítva nagy lakásm ennyiséggel 
rendelkező Miskolcon lakott.

Miskolc 1910-ben kap ta  meg hosszú küzdelem  
u tán  a megyével azonos közigazgatási rangot je 
lentő törvényhatósági jogú város címet. Am ikor 
1873-ban a cím elnyeréséért folyam odtak, a pol
gárm ester azzal érvelt, hogy Miskolc vásárai, „a 
423 tanulóval népes” középiskolái, elemi iskolái, 
a nem zeti casinója és a polgári egyesülete, dí
szes nem zeti színháza és a nyilvános közkórháza 
révén „az emelkedés annyi jelvényeit és a civi
lizáció annyi eszközeit b ír ja ”, hogy erre  a köz- 
igazgatási szerepkörre joga van igényt tartan i. 
K étségtelen, hogy Miskolc egész Borsod megyé
ben egyedül rendelkezett m indezekkel a civilizá

ciós intézm ényekkel (a polgárm ester ekkor még 
a város ipari fejlettségét k ihagyta érvei közül).

Miskolc társadalm ának  a változását jól érzé
kelteti 1909-ből K affka M argit „M ária évei” c. 
regényében, és 1030-ból Móricz Zsigmond a 
N yugatban m egjelent cikkében. K affka szerint 
„gyökértelen, kicsit parvenű  fészek ez, hirtelen  
fejlődött fél az ősi cívisvárosból a »felvidék ku l
csává«, ahogy csúfolják”. H iányolja azt a bizo
nyos dzsentri réteget, am ely hibái ellenére szint- 
fo rm át ad a m agyar vidéknek. „A széteső völ- 
gyes-erdős megye földje paraszt-úrbéreseké 
vagy néhány Pesten lakó mágnás, meg millio
mos zsidó nagybérlő kezén . . .  I tt vannak  még 
a katonacsaládok, a sűrűn  áthelyezkedő vas- 
ú taikkal és a környék gyári m érn ö k e iv e l. . . ” 
K affka úgy jellem zi Miskolcot, m in tha az ak 
kori statisztikai kiadványokból és nem  szemé
lyes élm ényeiből ism erte volna a várost. Sok
kal optim istább Móricz Zsigmond jellemzése: 
„Miskolc a legnagyobb jövőjű m agyar város. E 
p illanatban  el van hanyagolva. — Ami ipari le
hetőségünk van, az m ind itt van, adva vannak 
a term észeti kellékek a nagyipar, a nehézipar 
szám ára . . .  A kkora v italitás van ebben a  város
ban, hogy ha a legcsekélyebb lehetőség nyílik

PARK

Tapolcafürdő belterületének utcahálózata

37



meg szám ára, óriási energiák fognak m unkába 
lé p n i/’

Keresve, hogy Miskolc lakosságában hogy ala
kult ki az üdülési igény, a város vázlatos jellem 
zésében is kiem elendő két mozzanat. Az egyik 
az, hogy Miskolc társadalm át, legalábbis egyes 
rétegeit, hagyom ányosan jellem ezte a term észet 
kedvelése. A m a Miskolchoz tartozó H ám oron 
született és a középiskoláit Miskolcon végző 
nagy term észettudós, H erm ann Ottó, a miskolci 
napióíró Szűcs Sám uel sógora, a term észet irán 
ti érdeklődését nagyrészt a B ükk szépségeinek 
köszönheti. A m iskolciak szerettek kirándulni. A 
miskolci diákok a XVIII. sz. közepe óta Tapolcán 
ta rto ttá k  m ajálisukat, Szűcs Sám uel a gyászos 
1850-es évről azt ír ta  naplójában, hogy ez év
ben „a m űveltebb osztálynak farsangja  nem 
v o l t . .., de a színésztársulat e lő ad ása i. . ,  nagyon 
látogato ttak  voltak . . . ,  a hámori és tapolcai k i
rándulások  is gyakoriak voltak . . Szendrei  a 
m últ század végéről jegyzi meg, hogy a miskol
ciak term észeti szépségekben gyönyörködő kö
zönségének kedves k iránduló- és m ulatóhelye 
volt a szentléleki pálos kolostor rom ja, a K irály- 
kút, a Tatárárok, és a csabai erdő. Az 1847-es 
utazása alkalm ával a miskolci ifjúság Petőfit is 
Diósgyőrre és H ám orra vitte  ki. „Az em ber azt 
gondolná, hogy legalábbis H elvetiában van.” — 
jegyezte meg Petőfi Ű tilevelében.

M indenképpen az üdülési igény k ialakulásá
hoz tartozik  a tradicionális szőlőtermelés is. Az 
1935. évi b irtokstatisztikai összeírás szerint Mis
kolc terü letének  (9198 kh.) 25,7%-a az ún. töb
bes foglalkozásúak b irtokában  volt. A 2365 kh. 
3349 ilyen tulajdonos között oszlott meg, az á t
lagos birtoknagyság 0,71 kh. (1136 n. öl) volt. 
A többes foglalkozásúak b irtokainak  döntő 
többségét azonban az 1 kh.-nál kisebb, szántó
föld nélküli gazdaságok te tték  ki. 2728 ilyen b ir
tokhoz mindössze 458 kh. te rü le t tartozott. E 
rendkívül elaprózott b irtokkategóriában  az á t
lagos nagyság mindössze 267 n. öl volt. Ezek a 
telekm éretű  terü le tek  szőlők és kertek  voltak. 
A kettős vagy többes foglalkozású m agyar ál
lam polgárok szabadforgalm i földbirtokából 452 
kh. volt a kert és 298 kh. volt a szőlő (750 kh.). 
Mivel Miskolcon összesen 720 kh. k e rt és 443 kh. 
szőlő volt (1163 kh.), a szőlő és kertte rü le t 
64,5°/o-a a többes foglalkozásúak b irtokába ta r 
tozott, s ezen belül az 1 holdnál kisebb, szántó- 
te rü le t nélküli b irtokkategória 39,3%-ot foglalt 
el. Szabó Bélának a miskolci borterm elés m últ
járól ír t tanulm ánya m agyarázza meg a kettős 
foglalkozású szőlőtulajdonosok eredetét: a m is
kolci céhek m esterei voltak egykor az ország h í
res szőlészgazdái. A kettős vagy többes foglal
kozásúak tehát 1935-ben még az egykori mező
városi polgárság utódainak tekinthetők, ak ik
nek egy része Miskolcra költözött kisnem es volt. 
Jellegzetes példája ennek a típusnak a többször 
em lített Szűcs Sámuel. Apja négy, legfeljebb 
egy-egy holdnyi szőlőterület gazdája volt. Szűcs

Sámuel csak a Szent G yörgy-hegyen fekvő kis 
szőlőt örökölte, de 2/3-át élete során ennek is el 
kellett adnia. Példája jól m u ta tja  a kettős fog
lalkozásúak törpegazdaságának elaprózódását. 
A kis szőlőskertekhez való ragaszkodás h á tte ré 
ben a törzsközösség fitogtatása m ellett egy olyan 
életform a is m egnyilvánul, m elyben nagy sze
repet játszik a városon kívüli, a „szabadban” 
való időtöltés. így a lakulhato tt ki a mezővárosi 
hagyom ányokból a kapitalizm us kori polgárság 
üdülőterületi igénye. Ez azonban feltételezte a 
terü letek  tulajdonoscseréjét, mobilizálódását, a 
szőlő-kertterületek telekké való átalakítását, ez 
pedig te re t adott a telekspekuláció kiszélesedé
sére.

„Trianonnak kellett jönnie — írta  a Tapolcai 
Fürdőegyesület vezetője: Illyés B ertalan 1935- 
ben —, hogy felism erjük a fürdő jelentőségét”, 
a rra  utalva, hogy a híres felvidéki fürdők Cseh
szlovákiához kerültek. Valóban megelőzően 
Miskolcot a tapolcai fürdőnél jobban érdekelte 
a feltörő nagy m ennyiségű hideg karsztvíz, a vá
ros ivóvízzel való ellátása szem pontjából. A víz
mű előm unkálataira a város 1893-ban adott 
megbízást. A terveket Pazár István m érnök ké
szítette, előzőleg azonban a forrást és környé
két a városnak meg kellett vennie a m unkácsi 
görögkatolikus püspöktől (1909). Ekkor k e rü lt a 
város tu lajdonába az a 49 kh.-nyi terü let, am e
lyen a fürdő is állott. A város m ár 1913-ban el
készítette dr. Hajós és Villányi építészekkel a 
fürdő tervét és szerződést kötö tt a villamos- 
vasút Tapolcára való kiépítésére.

M ár 1880-ban felm erü lt az a terv, hogy a vá
ros és a fürdő között lóvasutat építsenek, sőt 
foglalkoztak az Avason átvezető alagút építésé
nek tervével is, bár tud ták , hogy a kőzetek m i
nősége m iatt ennek m egépítése roppant költsé
ges volna. Ha az első világháború közbe nem 
jön, ennek a koncepciónak a m egvalósítása való
színűleg más irányba vitte  volna Tapolca fejlő
dését. Az első v ilágháború u tán  Miskolc térségé
ben 1919 m ájusától súlyos harcok folytak a cseh 
és rom án intervenciós csapatokkal. Augusztus 
5-én a rom án csapatok bevonultak a városba. A 
harcok során a rom ánok többször is bom bázták 
Miskolc katonai célpontjait. így csak évtizedes 
késéssel, 1923-ban kezdhettek hozzá a Tapolcá
ra  vonatkozó tervek megvalósításához. A város
nak nem  lévén pénze, a fürdő bérlője: Heltai 
Béla ép ítte tte  meg a strandfürdőt, á tép ítte tte  a 
két szállóhelyet: az A nna-lakot és a Gesztenyést 
is. Ekkor kerü lt sor a csónakázótó kim élyítésé
re, ill. a vízmű építése m iatt a tó egyik részének 
csökkentésére (melyet később meg is szüntettek), 
valam int a fürdő környékének ú jabb parkírozá
sára. A tervezett villamos helyett azonban autó
busz-közlekedés indult Miskolc és Tapolca kö
zött.

A város tu lajdonába kerü lt fürdő fejlesztésé
nek problém áit érdekesen foglalta össze Zsedé- 
nyi Béla 1929-ben. Szerinte Miskolc eljövendő
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nagyarányú fejlődésének egyik legerősebb hely
zeti energiaforrása, hogy környéke term észeti 
szépségekben gazdag. Az egyik ilyen hely a kö
zeli és autóbusszal elérhető tapolcai fürdő, amely 
a „jövő gazdaság lehetőségeit rejtegetve várja  
a megfelelő nagytőke bekapcsolódását”. A m á
sik „Lillafüred vajúdó problém ája”. Ha az épü
lőben levő „állami Palota-szálló beváltja  a re
m ényeket, nemcsak szűkebb körű  vadásztársa
ságok kastélya lesz, hanem  a külföldi jobb kö
zönségre is vonzást tud  gyakorolni.” Végül ezt 
írta : „ha ez a sok rem énység valóban valóra 
válik, akkor e nagyvonalú fejlődés delelőjén m ár 
büszkén és b á tran  ü thetné fel a f e j é t . . .  a diós
győri vár teljes rekonstrukció ja” (így!). A Zse- 
dényi-féle koncepció felhívja figyelm ünket a 
diósgyőri vár ú jjáépítésének kérdésére. Ügy vél
jük, ennek hatása érezhető a lillafüredi építke
zésen és Tapolca első fejlesztési elgondolásában 
is. Zsedényi nem  m aga ta lá lta  ki a vár rekonst
rukcióját. 1922-ben Sztehlo Ottó terjesz te tte  a 
M űemléki Országos Bizottság elé a diósgyőri 
vár ú jjáépítéséről szóló beadványát. Sztehlo sze
rin t e rre  csak akkor van lehetőség, ha m egha
tározott célú helyreállítása az állam  financiális 
érdekeit is szolgálja . . . Tekintettel (a diósgyőri 
vár) m inden hasznosítási szem pontból előnyös 
fekvésére, ez a hajdan  királyi üdülőül szolgált 
k irályi v á r . . .  m odern k ívánalm aknak m egfe
lelő belső és külső elrendezéssel, teljesen re
konstruálva és akár főúri, akár közéleti nyilvá
nos m ulató vagy üdülőteleppé, avagy szanató
rium m á kiépítve . . .  az országnak . .  > páratlan  
m űkincsévé volna varázsolható.”

A Bizottság erre  a beadványra előbb arró l 
ak art tájékozódni, hogy m ilyen célra lehetne 
használni a kiépítendő várkastély t és hogy Mis
kolc városa nem volna-e hajlandó az ügyet fel
karolni. Az ügyirato t — m iután  Miskolc város
tól választ nem  kap tak  — 1923. feb ruár 14-én 
ad acta tették . Zsedényi cikke bizonyítja, hogy a 
látszólagos közöny ellenére Miskolc egyes köreit 
a te rv  foglalkoztatta. Az is alig lehet kétséges, 
hogy a Sztehlo által felvetett gondolat valósult 
meg a lillafüredi Palota-szállóban. Nemcsak a 
név utal a „várpalo tára”, hanem  alaposabb meg
figyeléssel az is kiderülne, hogy a Sztehlo-féle 
te rv  közvetlen hatással is volt a lillafüredi épü
let kom ponálására. A Sztehlo által felvetett va
riációk közül az első valósult meg: Lillafüred 
főúri nyaraló, m ulatóhely lett.

Tapolcát illetően Zsedényi elgondolása sok te 
k in tetben hasonló volt, am ikor a nagytőke segít
ségével korszerű fürdő- és szállóegyüttes kiala
kítására célzott. A hazai nagytőke azonban nem 
m utato tt érdeklődést. Ekkor te tt aján lato t a vá
rosnak Galambos Gyula miskolci lakos állítólag 
am erikai rokonai felkérésére, m iszerint egy ot
tani társaság 20—25 milliót akarna  befektetni 
Tapolcába, m iáltal az v ilághírű fürdővé válna. 
Az ügyből nem  le tt semmi, lehet, hogy csupán 
arra  szolgált a hír, hogy a hazai tőke érdeklő

dését megmozgassa. Ügy tűn ik  azonban, hogy 
ekkor még a Palota-szállóhoz hasonló létesít
m énnyel k ívánták  a fürdő fejlesztését megolda
ni. A harm incas évek gazdasági válsága nem. 
kedvezett ennek a' koncepciónak, csak az e m el
le tt is szükséges kisebb beruházások valósulhat
tak  meg. Miskolc város is tuda tában  volt annak, 
hogy a tapolcai fürdő langyos vize nem  verseny- 
képes az 1928-ban Szolnokon, 1925—31 között 
Hajdúszoboszlón, 1928— 1930 között Karcagon, 
1933-ban D ebrecenben m élyfúrással fe ltá rt hé
vizekkel. A fürdő  építését az is késleltette, hogy 
ezek példájára  a hideg vízzel nem  keveredett for
ró vizet szerették volna m élyfúrással Tapolcán is 
a felszínre hozni. Cholnoky Jenő egyetem i tan á r 
szakvélem énye szerint Tapolcán is az alföldi 
melegvizek törnek  fel a mészkőhegyek sziklare
pedésein keresztül. Cholnoky 1932-ben ki is je
lölte a helyszínen a m élyfúrás szem pontjából 
m egfelelő pontokat. A fürdőtársaság meg is 
kezdte a m élyfúrást a teniszpályától keletre, de 
megfelelő fúróberendezések h iányában csak 170 
m-ig tu d tak  lehatolni a szükséges 800—1000 m 
helyett. A te rv  az volt, hogy a meleg víz elérése 
u tán  országos pályázatot írnak  ki egy hatalm as 
fürdőpalota építésére, a strandok fejlesztésére, a 
környezet k ialakítására. A meleg víz ku ta tás is 
szükségessé te tte  a meglevő 48 kh-as te rü le t bő
vítését a m unkácsi püspökség b irtokában  levő 
szomszédos terü le tek  m egvétele által. Ugyanezt 
k ívánta  azonban — a fúrások sikerétől függetle
nül — a szabadtéri fürdő fejlesztése. M ár 1935 
előtt felm erült a s tranddal szemben, a H ejőnek 
a Verebes felé eső oldalán egy 1500 n. öles, a 
m unkácsi püspökséghez tartozó, használatlan  te 
rület, és a teniszpálya m ellett a Hejő bal olda
lán fekvő 20 holdas terü le t m egvételének szük
ségessége. A m egvételre 1937-ben kerül sor. 
1938-ban 15 000 pengőt ju tta tn ak  az ún. Tavi 
fürdő, 25 000 pengőt az 50 m-es sportuszoda épí
tésére, további 25 000 pengőt a sportuszoda és 
a Tavi fürdő kabin jainak  építésére. U gyanekkor 
Rácz Gyula, az új bérlő, 60 000 pengőt fordí
to tt az A nna-szálló m odernizálására. Az egyre 
összetettebb létesítm ényrendszer (vízmű, fürdők, 
csónakázótó, strandm edencék) szükségessé te tték  
a vízrajzi viszonyok rendezését. Mivel a strand  a 
csónakázótóból kapta  a vizet, el kellett különí
teni a felszíni vizek gyűjtőrendszerét a forrás
vizekétől. Ezért a Hejőbe, ill. a csónakázótóba 
torkolló felszíni vizek szám ára új m edret léte
sítettek, mely felvette a csónakázótó és a stran d 
medencék vízfeleslegét is. A csónakázótó erede
tileg a m ainál nagyobb volt, egyik ága a mai 
vízmű terü le té re  te rjed t ki. A vízmű m egépíté
se és fejlesztése m iatt azonban ezt a részét meg 
kellett szüntetni.

A harm incas évek közepén azonban a koráb
bi program  megváltozott. „Nem a szállodaépítés 
sürget — írta  Illyés B ertalan 1935 augusztusá
ban —, m ert csak az étkezés okoz problém át a 
vendégeknek (!), hanem  a fürdő újjáépítése, vagy
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új fürdő építése, m ert a legjobb hatású  III. m e
dence m ár régóta kicsi”. Ekkor veti fel Illyés 
B ertalan a barlangfürdő gondolatát is. „A m e
legfürdő igazi forráshelye nem  a III. sz. fürdő, 
hanem  egy barlang szikla hasadéka, am elyben 
a legnagyobb mélységből tö r fel a meleg víz.”

Az új fürdőpalota építése 1939 augusztusában 
kezdődött. Fekete B ertalan  polgárm ester szerint 
200 000 pengős beruházásra kerül sor — de en
nek feltétele —, hogy Tapolca Miskolc város 
szerves részévé váljék. Más okból is — m int lá t
ni fogjuk — sürgetni kezdte Miskolc a közigaz
gatási határok  m egváltoztatását. Azonban az új 
fürdőépület mégis Tapolcának Miskolchoz való 
csatolása előtt, 1941 tavaszára elkészült. Az épü
lete t B ánlaky Géza építész tervezte, a régi fürdő
épület helyén. A m ocsaras ta la jban  a régi épü
lethez hasonlóan cölöpalapozás volt szükséges. 
A régi tölgyfacölöpökből bú to rokat készítettek. 
Az épület várócsarnokát gom bnyom ással ny it
ható és zárható üvegtető fedte.

Az új fürdő környezetének jav ítása  érdekében 
is lebontották  a régi bazárokat. Űj teniszpályák 
létesültek, a fürdőpalota előtti té ren  Dehmel 
N ándor városi főkertész ép íte tt új parkot. Az 
egész építkezés 420 000 pengőbe került. A fo r
rásbarlanggal való kapcsolat azonban ekkor 
nem  volt megoldható. A barlangfürdő  m egvaló
sítása helyett egy fantáziadúsabb elgondolás 
született. „A barlangból megy m ajd  fel a lift a 
hegy te te jére  építendő szállodába” — ír ta  Illyés 
B ertalan  az építkezésekről szóló beszám olójában. 
A B arlang-fürdő csak a II. v ilágháború u tán  
valósult meg.

A szállodaépítés terve — szinte arisztopháne- 
szi „ fe lhőkakukkvárként” — rom antikus, kö lt
séges, átgondolatlan fantazm agória form áját 
öltve ú jra  lekerü lt a napirendről. (A hegyeket 
vízszintesen vagy függőlegesen áttö rő  alagutak, 
liftaknák  visszatérő képzetében ta lán  a Bükk 
karsztos barlangjainak  hatásá t lehet felism erni. 
Ez a barlangokat kedvelő gondolkodásm ód is
m erhető fel a Sziklakápolna építésében is.) A 
program  m egváltoztatásának az volt az oka, 
hogy a fejlesztésbe a város m ellett beleszóltak 
azok az érdekek, am elyek a fürdő környékén k i
alakult telkek tulajdonához fűződtek. M inden 
befektetés, am elyet a város, ill. a bérlő a Tapol
cai fürdőbe invesztált, fokozta a körülötte  fek
vő terü let értékét. E terü letből csak 48 hold 
volt a városé, a többi eredetileg szőlőbirtokok
hoz és a m unkácsi püspökséghez tartozott. Míg 
a püspökségi b irtok  a Hejő m enti ré tek re  és az 
erdőkre terjed t, addig az építő terület céljára 
sokkal alkalm asabb szőlők — m int lá ttu k  — 
zömmel m ár régóta miskolci tulajdonosok kezé
ben voltak.

Az 1930. évi népszám lálásban azonban nem 
tükröződik ez a hagyom ányosan kialakult sző
lőterület, G öröm bölytapolcán az 1930. évi nép- 
számlálás szerint 906 kereső volt, közülük 474

volt mezőgazdasági foglalkozású, akikből 149 
volt önálló, 109 segítő családtag, 56 gazdasági 
cseléd és 163 mezőgazdasági m unkás, 1 pedig 
tisztviselő. A helybeli mezőgazdasági lakosság 
közül senkinek nem  volt 50 kh-nál nagyobb 
földje, ö t  gazdaság terü le te  volt 10—60 kh. 
nagyságú, 127 rendelkezett 1—10 kh. terü lettel, 
1 kh .-nál kevesebb földje volt 5 önálló keresőnek 
és 54 mezőgazdasági m unkásnak.

A helybeli lakosság b irtokainak  megoszlása 
feltűnő ellentétben van a mezőgazdasági foglal
kozási s truk tú rával. A gazdasági cselédek nagy 
száma és a tisztviselő a nagybirtok jelenlétére 
utal, a 100-nál több b irtok talan  mezőgazdasági 
m unkásról sem tudjuk , hogy hol hasznosította 
m unkaerejét?

A birtokviszonyokat a valóságnak megfelelően 
m u ta tja  be az 1935. évi b irtokstatisztikai össze
írás, m ert nem  a helyben lakó keresők gazdasá
gi helyzetét m érte fel, hanem  a falu  terü letének 
birtokm egoszlását. Eszerint Göröm bölytapolcán 
volt egy 1000 kh-nál nagyobb birtokos (a m un
kácsi görögkatolikus püspökség), továbbá 2 b ir
tokosnak volt 100—500 kh. közötti földje, 1 b ir
tokos rendelkezett 10—50 kh. nagyságrendű te 
rü lettel, 112-nek volt 5—10 kh. földje, 422 b ir
tok terü lete  1—5 kh. között volt, 698 pedig az 
1 kh.-nál kisebb kategóriába tartozott. A b ir
tokstatisztika tehá t az 5049 kh.-nyi terü leten  
1246 különböző nagyságú birtokot ír t össze, me
lyeknek nagyobbik fele 1 kh.-nál kisebb terü le
tű, s ezek közül is 341 olyan, am elynek nem  volt 
szántóterülete, csupán kertből vagy szőlőből ál
lott. Az 1 kh.-nál kisebb, de szántófölddel is 
rendelkező 357 gazdaság terü lete  182 kh. volt, 
a 341 szántóföldnélkülié 124 kh. Az előbbi k a
tegória átlagos terü le t 816 n. öl volt, az u tób
bié 582 n. öl. A 100 kh.-on felüli birtokokon 
mindössze 14 kh. kert és 10 kh. szőlő fordult 
elő, és ebből is 20 hold Báji P atay  G yuláné 100 
kh.-as fajdosi birtokához tartozott. Az ekkor ösz- 
szeírt 210 kh. szőlő és 313 kh. k e rt zömmel a töb
bes foglalkozású kisbirtokosoké volt.

Az a kép, ami az 1930-as népszám lálás és az 
1935-ös birtokösszeírás egybevetéséből kirajzoló
dik, csak mennyiségileg különbözik az 1500-as 
évekbeli helyzetképtől, annak m inden tek in te t
ben szerves fejlem énye. A 474 helybeli mezőgaz
dasági kereső közül csak 191-nek volt többnyi
re  1—10 kh. terjedelm ű birtoka, a helybeli b ir
tokosok ily m ódon az 1246 göröm bölytapolcai 
b irtoknak  csak kis töredékét m ondhatták  m a
gukénak. De ha feltételezzük, hogy nem csak a 
mezőgazdasági, hanem  az összes göröm bölyta- 
polcai keresőnek (906 fő) volt kisebb szőlője, 
kertje , akkor is m arad 340 olyan birtok, am ely
nek gazdája idegen. A történeti h á tté r ism ere
tében bizonyos, hogy a 340-nél sokkal több ide
gen birtokos nagy többsége miskolci volt, vagy 
olyan, aki Miskolcról szárm azott. Az idegen, tá 
vollakó birtokosok nagy számából következik, 
hogy Tapolca pusztajellege az 1930-as években
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is m egm aradt. 1913-ban G öröm bclyhöz ta rto 
zott Pusztatapolca . és Verebespuszta. 1930-ban 
Pusztatapolcán 165 lakost ír tak  össze. Ezek kö
zül 69 volt kereső (29 őstermelő, 19 iparforgal
mi, 5 közszolgálati foglalkozású, 16 egyéb és is
meretlen). A mezőgazdaságon belül 2 önálló, 10 
kh.-nál kisebb birtokos, 15 család és 11 m unkás 
lako tt Tapolcán. Míg a mezőgazdasági foglalko
zásúak társadalm ilag  hasonló összetételűek az 
1594-ben k im u ta to tt tapolcai zsellér-szegénypa- 
raszti lakossághoz, az iparforgalm i, közszolgá
lati és egyéb keresők azt jelzik, hogy a pusztai 
jelleg átalakulóban van. Az 1930-as kü lterü leti 
statisztika külön közli a Komlós nevű Tapolcá
hoz tartozó kü lte rü le ti lakotthely  adata it is, ahol 
124 lakost találtak . K özülük 49 volt kereső. A 
keresők foglalkozási megoszlása: 3 őstermelő, 
31 iparforgalm i dolgozó, 10 közszolgálati és 5 
egyéb. A mezőgazdasági keresők közül 1-nek 
volt 10 kh.-nál kisebb birtoka, 2 pedig m unkás. 
Az „iparforgalm i” keresők az itten i kaolinbá
nya dolgozói lehettek.

A két te rü le t különválasztását indokolta a la 
kosság eltérő foglalkozási összetétele. B ár a kü l
terü leti lakosságra vonatkozó adatok csak el
nagyoltan tükrözik  a tényleges viszonyokat, 
m ert nem  lehet m egkülönböztetni az állandó és 
ideiglenes lakosokat, annyi mégis m egállapítha
tó, hogy a mezőgazdasági foglalkozásúak még a 
pusztai állapot ko rá t képviselik, az iparforgalm i 
népesség — akik többségét a kőfejtők és kaolin
bánya dolgozói a lkotják  — az iparosítási éra 
tanú i; a közszolgálati és egyéb népesség jelenlé
té t azonban sem a terü let m últja, sem foglal
kozásuk nem  m agyarázza, hanem  Tapolca k i
alakulóban levő új üdülőterületi jellege. Mind a 
három  csoportnak a népszám lálás jan. 1-i idő
pontjában való állandó vagy ideiglenes itteni 
tartózkodása azt bizonyítja, hogy Tapolcán vol
tak  télen is lakható  házak. Míg a m ezőgazdasá
gi és az iparforgalm i népességet m agukba fog
laló házak a korábbi időszak építészeti emlékei, 
csupán a tercier szektornál teh e tjü k  fel, hogy az 
új igényeknek megfelelő lakásokban laktak. 
Ilyen kereső volt összesen 20. Ez a szám egyezik 
azzal az 1935. évi adattal, mely szerint 10 év
nél korábban mindössze 20 ház és villa lehetett 
Tapolcán.

Göröm bölytapolca gazdasági helyzete és Ta- 
polcapuszta 1930-as in fras tru k tú rá ja  m ellett tel
jesen indokolt volt a fürdő fejlesztésének az a 
koncepciója, hogy a fürdő vendégeit szállodában 
kell elhelyezni. Ezt k íván ta  a város érdeke. A 
fürdő megszerzése a várost ugyan 216 000 koro
na értékű  ingatlan és állótőke vagyonhoz ju t
ta tta , de ezt a vagyont 213 643 korona adósság 
terhelte. A fürdő bérleti díja  évi 7548 korona 
volt, ez a tőke 3,5%-os kam atjának  felelt meg 
(1910. évi értékek). Mivel Miskolc úgy tud ta  
megszerezni a törvényhatósági jogú város rang
ját, hogy meg kellett váltania a terü letén  levő 
állami javakat és földesúri tartozékokat (1875-

ben 377 772 koronában állapodtak meg), a vá
rost nagy adósságok terhelték , m elyektől nem 
tudo tt m egszabadulni. 1937-ben a város b ru ttó  
vagyona 34 millió pengőt ért, ebből azonban 20 
millió volt a tartozás. Míg a törvényhatósági 
jogú városokban egy főre átlagosan 915 pengő 
vagyon ju to tt, addig Miskolcon csak 506 pengő. 
Az egy főre ju tó  tartozás a városkategória á tla 
gában 229 pengő volt, Miskolcé azonban 298 
pengő. Az egy főre ju tó  209 pengőnyi tiszta va
gyon Miskolcon volt a legkisebb. Ilyen anyagi 
helyzetben a város érdeke azt k ívánta, hogy a 
fürdőbe fek te te tt pénz gyorsan m egtérüljön. En
nek feltétele azonban az, hogy a fürdő által von
zott idegeneket a város m egfelelően elhelyezi és 
ellátja. Ezért nevezte Pataky  Rudolf tö rvényha
tósági bizottsági tag 1932-ben Tapolcát Miskolc 
legértékesebb ingatlanának  és legbiztosabb jö
vedelmi forrásának. A súlyos adósságokkal te r
helt város azonban a szükséges beruházásokat — 
különösen az ekkor bekövetkezett gazdasági vi
szonyok között — nem  vállalhatta .

Az 1929-es gazdasági válság súlyosan érin te t
te  a göröm bölytapolcai szőlők tu lajdonosait is. 
Ugyanezekben az években a borterm ések is ka
tasztrofálisan  rosszak voltak. Borsod megye sző
lőiben nagy károkat okozott 1909-ben a filoxé- 
ra. A háborús és háború  u tán i évek a pótlást 
akadályozták. A 30-as évek elején a fagy, jég
verések és a növényi betegségek okoznak újabb 
károkat. Ez utóbbi k ár összefügg a gazdasági 
válsággal is. Különösen nehéz helyzetbe kerü l
tek a hegyvidéki szőlőművelők. A hegyi szőlők 
term ése 1932-ben még 1 609 000 hl m ust volt, 
ez 1934-ben 920 000 h l-re csökkent. Nagyon ala
csony szinten m ozogtak a term elői árak  is, és 
nagy volt az eladatlan  borok m ennyisége is. Az 
1936. évi szüreti eredm ények szerint a kát. hol- 
dankénti nyershozam  értékösszege mindössze 
199 pengőt te tt ki. Ezek a nehézségek fokoza
tosan sú jto tták  azokat, akik  kizárólag a szőlő- 
művelésből éltek. A helyzetet csak súlyosbítot
ta  Miskolc iparosodása, m inek következtében 
csökkent a szőlőterm elésben oly fontos szerepet 
játszó m unkaerő száma és d rágult a m unkaerő 
ára. Valószínű, hogy ezek a körülm ények nagy
ban hozzájárultak  ahhoz, hogy a rosszul jöve
delmező szőlőktől a tulajdonosok szívesen vál
tak  meg, ha erre  lehetőség adódott.

Ilyen körülm ények között állt elő az a hely
zet, hogy am ikor a trianoni béke u tán i korlá
tozott lehetőségek között a tapolcai fürdő irán t 
m egnövekedett az érdeklődés, a Fürdőrészvény
társaság szállóiban mindössze 28 szoba volt. A 
szálláshelyek irán ti kereslet növekedése egybe
esett az eladó szőlők egyre nagyobb kínálatával. 
A gazdasági válság hatására  M agyarországon 
m egindult a bankbetétek  kivétele. A betétekre 
vagy azért volt szüksége a lakosságnak, hogy 
rendezhesse saját szükségleteit (lakbér stb.)^ 
vagy külföldi valu tá t akartak  ra jta  vásárolni, 
vagy pedig ingatlanba akarták  fektetni, főleg
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későbbi spekuláció rem ényében. Ingatlan t pedig 
csak ott lehetett venni, ahol k ínálat volt belőle. 
Ily módon Tapolcán a gazdasági válság helyi 
jelentkezési form ái annál nagyobb lehetőséget 
k ínáltak  a spekulációnak, m ert az eladásra k í
nált szőlőingatlanok egy fejlődő gyógy- és 
strandfürdő  közelében feküdtek. Végeredm ény
ben ez döntötte  el Tapolca további fejlődésének 
irányát hosszú távra. A válság által k iválto tt 
fejlődési irány gyorsan kibontakozott és ta rtó s
nak bizonyult.

Az új fejlődési irány gyors m egvalósulását 
m utatja , hogy Tapolcán a meglevő 20 villa 
1935-re 180-ra szaporodott 300 kiadó szobával, 
1936 jún iusában  pedig m ár 262 villa állott, m e
lyek 833 szobájában több m int 1500 fürdővendég 
lakott. „Ki m erne ott 50—100 szobás szállodát 
építeni, ahol m áris 833 szoba van? Nem a szál
lodaépítés a sürgető — írta  1935 augusztusában 
Illyés B ertalan  —, hanem  a fürdő fejlesztése.” 
Így alakult ki az a társadalm i érdekeltség, mely 
a fürdőfejlesztés új koncepcióját követelte. Az 
új koncepció teljesen a villatulajdonosok érde
keit képviselte. A fürdő fejlesztése növeli a ven
dégek számát, viszont a szálloda építése csök
kentené a villák szobái irán ti keresletet. A fü r
dő fejlesztése nem a villatulaidonosokat, hanem  
a várost terheli. Am ikor 1935-ben a belügym i
niszter jóváhagyta a „G öröm bölytapolcai Fürdő
egyesület” alapszabályait, am elyet m ásképpen 
„Villa- és Telektulajdonosok Egyesületének” is 
neveztek, Illyés B ertalan  m int ügyvezető elnök 
kifejtette , hogy a villatulajdonosok nélkül Ta
polca ma is elhanyagolt kis vidéki fürdőhely 
lenne. „A villatulajdonosok voltaképpen főrész
vényesek abból a 600 holdból, ahonnan a fürdő 
a maga k u rtak sá já t b eszed i. . .  és csak 48 hol- 
dacska az igazgatóság tu la jdona.”

Ezen a 600 holdnyi terü leten  1934-ben 774 p a r
cella volt. A felparcellázott te rü le t a következő 
részekből áll: Zsóri oldal, H er-oldal, Győri ol
dal, Kisköves, Nagyköves, Verebes, Fajdos. Eze
ket a neveket részben az 1500— 1600-as, részben 
a későbbi évekből ism erjük. K orábban m egálla
p íto ttuk  róluk, hogy ezeken voltak a miskolci 
nem esek szőlői. 1934-ben a parcellázási te rv  m ár 
elkészült, de ekkor még kevés telek volt be
építve.

A Fajdos nevű terü le t tulajdonosa m ár 1926- 
ban felaján lo tta  33 000 n.öles (20. kát. hold) te 
rü letét a városnak, n .ölenként 1 pengős áron, de 
Miskolc csak 70 fillért a ján lo tt fel. Miskolc vá
ros 70 filléres á ra ján la tá t nem  az alkudozó ve
vő m agatartása  okozta. Hosszú inflációs időszak 
után  éppen ez év jan u árjáb an  té rt át M agyaror
szág az új valu tára, a pengőre. A pengő értékét 
az 1900-ban forgalom ba hozott és az infláció
ban elértéktelenedett koronához úgy határozták  
meg, hogy 1000 g színarany 3280 koronának, ill. 
3800 pengőnek felelt meg, 1 arany korona 1,1585 
pengőt ért. Miskolc környékén 1870-ben Keleti

Károly szőlőstatisztikája szerint 1 hold jó karban 
levő szőlő 450 forintot, vagyis 900 koronát ért, 
ami 1143,1 pengőnek felel meg. Ennek 1 n.ölre 
eső része 71,4 fillér. A nézeteltérés teh á t onnan 
adódhatott, hogy Miskolc város a régi szőlőárat 
k ínálta  az eladónak, aki azonban nem  szőlőként, 
hanem  telekként ak arta  eladni. Az indok az le
hetett, hogy Báji P athaynénak  nagyobb összeg
re  volt szüksége az új stabil pénzből, a fe la ján
lott 20 kh. te rü le té rt 32 000 pengőt szeretett vol
na kapni. Ha a város m egvette volna ezt a je 
lentős nagyságú terü letet, szabályzó hatással le
hete tt volna később a telekspekulációra. Mivel 
e rre  nem  kerü lt sor, a fajdosi részt is felparcel
lázták  és a telkek egy részét 1936-ig eladták. A 
Fajdos m ellett elterülő V erebespuszta tu lajdo
nosa az a P ataky  Rudolf volt, aki pár évvel ko
rábban  a fürdőt Miskolc legbiztosabban jöve
delmező ingatlanának  nevezte. 1934-ben ő is fel
parcelláztatta  terü letét. A felparcellázott terü le
te t úgy hirdette , hogy itt épül fel Tapolca új 
villavárosa. A feltételeket igen kedvezőnek 
m ondta. A vevőt nem  terheli a vételáron kívül 
semmi költség. A vételár 4—8 pengő n.ölenként, 
de 1—3 évi kam atm entes részletfizetést is k i
látásba helyezett. A hirdetés szerint van vízve
zeték, villanyvilágítás, fűszer-csem ege üzlet, do
hánytőzsde, k itűnő borok és tejgazdaság. (Az 
utóbbi az övé volt.) A példák azt m utatják , hogy 
a nagyobb, volt nem esi szőlők, gazdaságok is 
igyekeztek a kon junk tú rában  részesedni. 1926— 
34 között a te lekárak  4—8-szorosra em elkedtek, 
m iközben a szőlőtermelés egyre kevesebb jöve
delm et biztosított. Am ikor a város a strand  bő
vítésére meg ak arta  szerezni a m unkácsi püs
pökség használatlan  terü letét, az utóbbi azzal 
sürgette  a várost a kért áron való m egvételre, 
hogy különben parcelláztatni fogja. 1940-ben a 
strand  m ellett 200, 340 és 213 n.öles telkeket 
a ján lo ttak  m egvételre ölenként 10 pengős áron. 
A növekvő telekáraik a rra  ösztönözték a  telek- 
tulajdonosokat, hogy egyre kisebb darabokra 
parcellázzák terü letüket. A túlzásokkal még a 
villatulajdonosok vezetője is szembehelyezke
dett: „ha 80—100 n.öles telkeken fognak a vil
lák épülni, nem  jelent más környezetet, m int a 
város” — írta  Illyés B ertalan 1935-ben!

Tapolca fejlődésében tehá t a telektulajdono
sok korlátlan  és döntő szerepet követeltek m a
guknak. É rdekeik hatékonyabb érvényesítésé
re szervezték meg a Villa- és Telektulajdonosok 
Egyesületét. Az Egyesület tagjai nagyrészt be
folyásos em berek voltak. A dataink szerint pl. 
volt köztük nyugalm azott főispán, kúriai bíró, 
rendőrségi főkapitány-helyettes, bankigazgató, 
országgyűlési képviselő, ügyvéd, a diósgyőri vas
gyár igazgatója, Miskolc város főmérnöke. Vil
lá ja  volt Oláh György budapesti h írlapírónak is. 
M int a részvénytársasági igényüket bejelentő — 
korábban idézett — m egnyilatkozás is m utatta , 
a telektulajdonosok érdekeiket gátlás nélkül ér
vényesítették, a várossal és a fürdőigazgatóság-
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gal szemben egyaránt éreztették  erejüket. A nnál 
inkább tehették , m ert tag ja ik  közé tartoz tak  
Miskolcon és a városnál jelentős pozíciókat be
töltő tisztviselők is. Ez a kettősség azonban azzal 
m agyarázható, hogy mivel Tapolca közigazgatá
silag Görömbölyhöz tartozott, a villatulajdonos 
miskolciak ez esetben m int göröm bölyi illetékes- 
ségűek szerepeltek.

Láttuk, hogy a telektulajdonosok akadályoz
ták  Tapolcán a nagyobb szálloda építését, noha 
a fürdőszállók a régi m agyarországi fürdőhelyek 
jellegzetes építm ényei voltak. Ezek u tán  ugyan
ők Tapolca fejlődésének specialitásaként h ird e t
ték, hogy egy kisebb szállodát kivéve itt ez az 
épü letfajta  hiányzik, s a fürdő vendégei a sok
sok villa kiadó szobáiban helyezkednek el.

Ennek a „speciális” és viharosan gyors fejlő
désnek szükségszerű következm énye le tt az in f
ra s tru k tú ra  fejlődésének elhanyagolása. A villa- 
és telektulajdonosok érdekközössége csak a te l
kek kerítéséig terjed t. A férőhely-kapacitás nö
velésére való egyoldalú törekvés m ellett egyre 
több, az egész telepet érin tő  kérdés vált m eg
oldatlanná. Am ikor 1939-ben az új fürdő  meg
építéséhez hozzákezdtek, k iderült, hogy a telep 
levegője csatornahálózat h iányában „dögletes”. 
V enetianer Jakab  dr. miskolci főorvos m egálla
pítása szerint m ár 1936-ban közel 300 emésztő
gödör koncentrálódott egy fo rráste rü le t felett. 
K iderült, hogy a Verebesen — m elynek parcel
láit a tulajdonos azzal hirdette , hogy van vil
lanyáram  — 1936-ban sem volt u tcai világítás. 
Nincs gyógyszertár, tejcsarnok, nincsenek élel
m iszerüzletek, csak néhány szatócsbolt áll a te 
lep központjában. U gyanakkor, am ikor az emész
tőgödrök a telkek szaporodása, osztódása során 
egyre sűrűsödtek, 1936-ban a 262 villából leg
feljebb 60 volt vízvezetékkel ellátva, a többi a 
fertőzésveszélyes ku tak  vizét használta. A 60 
vízvezetékkel elláto tt villa különböző csopor
tokban helyezkedett el. Egyik villaérdekeltség 
ép ítte tte  meg a vízvezetéket az OFM parcellá
kon, egy m ásik m agánérdekeltség Kiskövesden 
(Eperjesi és Kassai utcák), egy harm adik  az egy
kori apátság terü le te  közelében, a Bencés úton 
létesített sa já t vízvezetéket. Néhány, a Miskolc
ra  vezető fővezeték m ellett épült villa ebből lá t
ta  el m agát vízzel. Az 1936-os szezon végén 
kezdte egy ú jabb érdekeltség a Szatm ári és Győ
ri ú t vízvezetékét építeni 30 000 pengős költség
gel.

Joggal tehető fel, hogy az itt em lített villacso
portok tulajdonosai a villatulajdonosok leg
gazdagabb rétegéhez tartoztak . K iderül ezekből 
az adatokból az is, hogy a Telektulajdonosok 
Egyesülete különböző jellegű villaérdekeltségek 
összefogó szerve volt, de nem  m indig képviselte 
az egész tagság közös érdekeit. Az is kiolvasha
tó, hogy az eredeti szőlőhegyek elkülönült te 
rületein alakultak  ki a különböző villaérdekelt
ségek, s a parcellázás a villák szigetszerű cso

p o rtja it hozta létre, m elyeket kert- és szőlőterü
letek választo ttak  el egymástól. így  tu la jdon
képpen tradicionális' alapokon olyan szerkezet 
kezdett kialakulni, am elyből nagyon érdekes és 
alap jában  korszerű üdülő terü letet lehetett vol
na k ialakítani, csoportosan m egszervezve az egy
séges követelm ényeknek megfelelő in fras tru k tú 
rát. Olyan szerv azonban nem  volt, am ely ezt 
m egtervezte és létrehozta volna.

Ebben a szerkezetben még el lehetett kezde
ni az utak, utcák kiépítését, de a csatornázás 
m ár nagy akadályokba ütközött. Nagyobb a rá 
nyú útépítés csak 1937-ben indult meg, m iután 
1936-ban a Püspöklak és a fürdő  közelében meg
épült a miskolci au tóbuszjárat várócsarnoka. 
Ekkor kezdődött a Szatm ári és Lőcsei utca kö
vezése, ezt követően tervezték  a Fajdoson ki
alak íto tt u tcák  burkolását. Verebes utcái 1937-re 
m ár kiépültek. K iépítették  a Brassói u tcát is a 
K isgyőri útig. Ezek az utcák a fürdővel szom
szédos terü le teket hálózták be, a te rvet a fürdő
bizottság készítette. Nagy jelentőségűnek ta r to t
ták  a tapolcafürdő—göröm bölyi ú t 1938-ra te r
vezett m egépítését, m ely lehetővé te tte  volna, 
hogy a budapesti au tóútró l ne H ejőcsabától kell
jen  Tapolcára visszafordulni, hanem  Görömbö- 
lyön át 4 km -rel rövidebb úton lehessen e lju t
ni a fürdőhöz. E rre  akarták  az autóbuszjárato t 
is irányítani, m ert így ham arabb  ju th a to tt rá  
az állami ú tra . Ez az ú tépítési te rv  azonban 
egyoldalúan a verebesi—fajdosi terü leteknek  
kedvezett, és lényegesen befolyásolta a beépítési 
te rü le t fejlesztési irányá t is. Az új főforgalm i ú t 
terve azért is kedvezőnek látszott, m ert lehető
vé te tte  volna, hogy a göröm bölyi gyártelepről 
rövidebb úton lássák el építési anyagokkal a vil
laépítőket.

A legnehezebb feladatot a csatornahálózat 
építése jelentette. 1938-ban a belügym iniszter 
felszólította Borsod várm egyét, hogy létesítsen 
a hatósága alá tartozó Tapolcán szennyvízcsa
tornát, m ert különben a miskolci vízvezeték vi
ze állandó fertőzésnek van kitéve. Mivel „Tapol- 
capuszta” anyaközsége, G öröm böly ezt a költ
séges m unkát nem  válla lhatta  m agára, Miskolc 
vállalkozott a csatornaépítésre azzal a feltétel
lel, hogy a tapolcai lakosság 80% -ának k íván
sága szerint Tapolcát elcsatolják Görömbölytől, 
kiveszik a megye fennhatósága alól és Miskolc 
terü letébe kebelezik be. 1938-ban — Miskolc pol
gárm estere szerint — V2 millió pengős költség
gel lehetett volna a csatornát kiépíteni, az ügy 
azonban húzódott, és 1942-ben m ár 1 milliós be
ruházást igényelt. U gyanakkor a m agas pótadó
val te rhelt Miskolc a m egyének 10 évre vissza
menőleg az átlagos pótadó húszszorosát ígérte 
kielégítésképpen. A telektulajdonosokat elemien 
érin te tte  a csatornázás ügye. A csatornázás nö
velte volna ingatlanaik  értékét, de a vele járó  
költségeket term észetesen nem  vállalták. A pol
gárm ester k ifejtette , hogy hajlandó a villa- és 
telektulajdonosokkal tárgyalni, és olyan kom p
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romisszumot kötni, am ely megfelel a város és 
villatulajdonosok kölcsönös érdekeinek. A csa
tornázási te rv  végrehajtását a m ásodik világhá
ború végének közeledése m egakadályozta. Ta
polca Miskolccal való egyesítésére is csak a há
ború végén kerü lt sor, 1945. jan u ár 1-én. A fel
szabadult város első teendői közé tartozo tt a 
m ár 100 évvel korábban felvetett gondolat m eg
valósítása. Az alkalom  kedvező volt annyiban,

hogy a megye az akkori körülm ények között 
nem akadályozhatta meg az egyesítést,

M iskolctapolca ú jabb fejlődési szakasza meg
változott társadalm i viszonyok és új, m agasabb 
szintű települési-igazgatási keretek  között kez
dődött. A m egoldásra váró problém ák azonban 
jórészt az előző fejlődési szakaszokra vezethetők 
vissza. Ennek a folyam atosságnak elfelejtett h á t
teré t p róbáltuk  tanulm ányunkban  tisztázni.
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A Z  É L E T K Ö R Ü L M É N Y E K  S Z E M P O N T J Á B Ó L  
E L M A R A D O T T  T E R Ü L E T E K

s a j á t o s  f e j l e s z t é s i  k é r d é s e i

V A L É R  É V A

A  szocialista társadalom  építése során a gaz
daságpolitikán belül egyre nagyobb hangsúlyt 
kap a terü letfejlesztési politika, s ezen belül is 
időről-időre más kérdések válnak súlyponti kér
désekké.

A területfejlesztési tervezés és az azt m egala
pozó terü le ti ku ta tás igen hosszú idő óta fog
lalkozik az ország egyes terü leteinek  fejle ttsé
gében fennálló különbségekkel és törekszik az 
elm aradottság okainak fe ltárására , valam int az 
elm aradottság csökkentésére. A hatvanas évek 
végéig a területfejlesztési politika hom lokteré
ben az extenzív iparfejlesztés lehetőségeinek ki
aknázása, a m unkaerő-felesleggel rendelkező te 
rü letek  iparosítása állt. A terü le ti k u ta tás vizs
gálataiban és az azokból levont következtetései
ben együtt kezelte a te rü le tek  gazdasági szín
vonalát és életkörülm ényeit. T ekin tettel arra, 
hogy a terü le tek  fejlettségbeli különbségeiben 
a gazdasági, elsősorban iparfejlettségbeli különb
ségek dom ináltak, a te rü le ti k u ta tás a te rü leti 
fejlettséget, ill. elm aradottságot közvetlenül a 
gazdasági fejlettséggel, ill. e lm aradottsággal 
azonosította. Ez a vizsgálati m ódszer jórészt el
tak a rta  — elsősorban a fe jle tt te rü leteken  — 
azokat a problém ákat, m elyeket az éle tkörü l
m ények fejlesztésének a gazdaság fejlesztésétől 
való elm aradása okozott.

A M agyar Szocialista M unkáspárt Politikai Bi
zottságának a terü letfejlesztés irányelveiről 
1970-ben hozott határozata  a korábbi időszak
hoz viszonyítva nagyobb súlyt adott a te rü le t- 
fejlesztési politikán belül a lakosság életkörül
ményei javításának. K im ondja, hogy „A term e
lőerők terü leti elhelyezkedésének és a település- 
hálózat fejlesztésének az eddiginél tervszerűbb 
és hatékonyabb térbeli és időbeli összehangolá
sát kell biztosítani.”

,,A terü leti elm aradottságot a jövőben nem  az 
iparban foglalkoztatottak arányával, hanem  a 
lakosság életszínvonalának elm aradottságával 
kell m érni. E terü le teket le kell határolni, és 
tám ogatott fejlesztési te rü le tkén t kell kezelni.”

Az idézett párthatározat ind íto tta  el a te rü le 
ti k u ta tást abba az irányba, hogy a gazdasági 
íejlettségi színvonaltól különválasztva vizsgálja 
az egyes terü letek  életkörülm ényeinek fe jle tt
ségét. Ez a különválasztás term észetesen nem

jelenti a gazdasági fejlettség és az életkörülm é
nyek fejlettsége közötti összefüggés tagadását, 
de lehetőséget te rem t az életkörülm ények azon 
kom ponenseinek feltárására , m elyekben e kap
csolat csak közvetett, ill. olyan fejlesztési irány
elvek k ialak ítására, m elyek a nem zeti jövede
lem központi elosztása révén lehetővé teszik az 
életkörülm ények kiegyenlítését akkor is, ha a 
te rü le ti adottságok a gazdasági fejlettség ki
egyenlítődését nem  teszik sem lehetővé, sem 
szükségessé.

Fogalmi meghatározás

M indenekelőtt definiálni szükséges az élet- 
körülm ények fogalm át. A definiálásnak abból 
kell kiindulnia, hogy az életkörülm ények speci
fikus terü letfejlesztési kategória, mely a te rü le
ti adottságokkal kapcsolatban levő, a te rü le tfe j
lesztő össztársadalm i tevékenység által a lak ítha
tó életszínvonal-tényezők m egjelölésére szolgál.

Az életkörülm ények fogalm a szűkebb az élet- 
színvonal fogalm ánál, m ivel nem  tartalm azza a 
m unkakörülm ényekkel, m unkaidővel, szociális 
körülm ényekkel, társadalm i ju tta tásokka l kap
csolatos tényezőket, és egy sor más, a társadalm i 
összterm ék elosztásával kapcsolatos tényezőt. Az 
életkörülm ények fogalom körén kívüleső élet
színvonal-tényezők alakulását országosan egy
séges irányelvek szabályozzák, különbségeik a 
te rü leti s truk tú rá tó l független társadalm i-gaz
dasági s tru k tú ráb an  keresendők.

É letkörü lm ényeken  (jelen tém a szem pontjá
ból) a következőket é rtjü k :

— a lakosság jövedelm einek nagysága;
— a jövedelem  megszerzésének lehetőségei, 

ezen belül
=  a foglalkoztatottság színvonala és 
s tru k tú rá ja ,
=  a m unkahelyek távolsága és megközelí
tési lehetőségei;

— a jövedelem  felhasználásának lehetőségei, 
ezen belül
=  a lakás- és közm űellátás körülm ényei, 
=  a kereskedelem , vendéglátás, közm űve
lődés helyzete és létesítm ényeik megközelí
tési lehetőségei;
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— a társadalom  által n y ú jto tt (általában nem 
személyi jövedelem től függő) egészségügyi, 
oktatási, ku lturális intézm ényellátás 
=  m ennyiségi és minőségi színvonala,
=  az ellátási intézm ények megközelítési 
lehetőségei.

Az életkörülmények vizsgálatának terület- 
egységei, időpontjai és számítási módszere

Az életkörülm ények definiálása u tán  meg kel
le tt keresni, hogy a fogalom körbe tartozó k ér
dések m ilyen adatbázissal, m ilyen terü le ti rész
letezettséggel férhetők hozzá az ország egész te 
rü letére  vonatkozóan. Feltétlenül országos szin
tű  vizsgálatra volt szükség, hiszen a te rü le ti fe j
lettség, ill. e lm aradottság relatív  fogalom, az 
egyes terü le tek  életkörülm ényei és az éle tkörü l
m ények változási tendenciája nem  önm agában 
tek in thető  fejle ttnek  vagy elm aradottnak, ha
nem  az ország átlagos színvonalához, ill. fejlő
dési ütem éhez viszonyítva.

A vizsgálat területegységeiül a járások  kínál
koztak. Az ország terü letének  legnagyobb ré 
szén, a lakosság nagyobb részét érin tően olyan 
m értékű a lakóhelyek és m unkahelyek, valam int 
a lakóhelyek és a közintézm ény-ellátás szétválá
sa, hogy az életkörülm ényeiket alakító  tényezők 
többsége a településközi kapcsolatokban reali
zálódik. Ezért az életkörülm ények terü le ti szín
vonalát a településhálózati vonzáskörzetek sze
rin t kell vizsgálni. A rendelkezésre álló ada tbá
zis azonban m a még nem  teszi lehetővé az élet- 
körülm ények alsófokú és középfokú vonzáskör
zetenkénti vizsgálatát, ill. csak az inform ációk 
döntő hányadáról való lem ondás árán. A ren 
delkezésre álló adatbázis járási, ill. megyei rész- 
letezettségű. A járások egyrészt nagyságrendi
leg megegyeznek a középfokú vonzáskörzetek
kel (sok esetben lehatáro lásukban  is), m ásrészt 
viszonylag homogén településhálózatot ta r ta l
m aznak, így az alsófokú vonzáskörzetek járási 
szintű jellemzése elfogadható kom prom isszum 
nak tekinthető. A megyék m ár tú l nagy egy
ségek az életkörülm ények jellem zésére, a m e
gyén belüli különbségek jórészt kiegyenlítik  a 
megyék közötti különbségeket. A járási ada tbá
zis részben összehangolható volt a településháló
zati viszonyokkal a járásokhoz hozzárendelve a 
középfokú központokat és esetenként két vagy 
több já rást együtt vizsgálva. A vizsgálatban Bu
dapest nem  szerepel.

Az életkörülm ények fogalom körébe tartozó 
kérdéseket 96 járási szintű területegység 66 m u
tató ja  jellemzi, melyek közül

4 a jövedelm ekre,
5 a dem ográfiai viszonyokra,
7 a foglalkoztatottsági viszonyokra,
11a  lakás és közm űellátásra,
11 a kereskedelem re és vendéglátásra,
7 az egészségügyre,

10 az oktatásra,
4 a m űvelődésre,
7 a településhálózatra és a közlekedésre vo

natkozott.

A vizsgálat az 1970-es adatokat tartalm azza. 
E tek in tetben  ugyanúgy korlátok közé szorítot
ta  a vizsgálatot a statisztikai adatszolgáltatás, 
m int a területegységek vonatkozásában. A né
pesség kor, nem, gazdasági aktiv itás és népgaz
dasági ágak szerinti megoszlása, valam int a tel
jes lakásállom ány nagyság, kor, állag és felsze
reltség szerinti megoszlása csak népszám lálási 
évekre áll rendelkezésre. A vizsgálat elvégzésé
nek ideje és báziséve közötti ötéves eltérés 
azonban m egengedhető kom prom isszum nak te 
kinthető. Az életkörülm ények terü le ti színvona
lát befolyásoló tényezők többsége — elsősorban 
a településhálózat és a lakásállom ány — nagy
m értékben statikus, gyökeres változások bekö
vetkezéséhez öt évnél lényegesen hosszabb idő
szak szükséges. Ha ez nem  így lenne, nem  küz- 
denénk még m a is a felszabadulás előtti elm a
radottság  számos hagyatékával, és az életkörül
m ények terü le ti különbségeinek csökkentéséhez 
nem lenne szükség hosszú távú  terü letfejleszté
si irányelvekre.

Az életkörülm ények színvonalának részletes 
elemzéséhez tényezőcsoportonkénti vizsgálatra 
volt szükség, az e lm aradott terü letek  lehatáro
lásához pedig összevont fejlettségi m utatóra. 
Ezért a vizsgálat faktoranalízissel készült. Noha 
a feltételezések szerint a kiszem elt 66 m utató 
többé-kevésbé szoros kapcsolatban áll a járások 
társadalm i-gazdasági fejlettségével, a meglehe
tősen heterogén m utatórendszer belső korrelált- 
sága laza. Ezért a 66 m utató t viszonylag nagy
szám ú — 28 — fak to r helyettesítette. Csökkenő 
faktorszám ok m ellett elvégzett varim ax ro tá
ciók eredm ényeit összehasonlítva végül egy 20 
faktoros változat nyert elfogadást. A 20 fak tor a 
változók szórásának 87% -át m agyarázza. Azok
ra a tényezőcsoportokra vonatkozóan, melyek 
nem jelentek  meg egyértelm űen a faktorok egyi
kében sem, Bennet-m ódszerrel készült fe jle tt
ségi m utató.

Ezek a vizsgálatok széleskörűen fe ltá rták  az 
ország 96 járási szintű területegységének az 
1970-es időpontban m egállapítható színvonalát. 
E m ellett fel kellett tá rn i az egyes terü leteken — 
összességében és tényezőcsoportonként — az 
életkörülm ények változási tendenciáit is. A vál
tozási tendenciák alapján  jelölhetők meg azok a 
területek, m elyekben a fejlődés ütem e elm arad 
az ország átlagos fejlődési ütem étől, így átlagos
ból elm aradottá válhatnak, vagy relatív  elm a
radottságuk  növekszik, ill. azok a területek, me
lyekben a fejlődés jelenlegi tendenciája garan
ciát nyú jt az elm aradottság leküzdésére. Attól 
függően, hogy m ely évekre vonatkozóan állt 
rendelkezésre megfelelő adatbázis, 22 tényező 
1960—1970, 1965—1973, ill. 1968—1973 közötti
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változása kerü lt vizsgálatra, a rra  törekedve, 
hogy m inél hosszabb időszak változási tenden
ciája legyen feltárható. A különböző időinter
vallum okat az éves átlagos változás kiszám ítá
sa te tte  összehasonlíthatóvá.

Az egyes tényezőcsoportokból és az összevont 
fejlettségi m utatóból az egyenlő osztályközök el
ve alap ján  5 fejlettségi kategória kerü lt meg
határozásra, melyből az alsó kettő  tek in thető  el
m aradottnak.

Az elmaradott területek lehatárolása,
és az elmaradottság megnyilvánulási formái

Azok a területek minősíthetők az életkörül
mények szempontjából elmaradottnak, melyek 
az életkörülmények egésze, alkotóelemeinek 
többsége vagy jelentős része tekintetében tar
tósan az országos átlag alatt vannak.

A vizsgálat szerint az ország 96 járási szintű 
területegységéből 46 tek in thető  elm aradottnak, 
m elyekben az ország népességének 33,7%-a, 3,5 
millió em ber él.

Az ország Budapest nélküli népességének (ösz- 
szesen 8 374 000 fő) megoszlása az öt fejlettségi 
kategória k ö zö tt:

m agasan átlag feletti 2 225 000 fő 26,7%
átlag  feletti 1 277 000 fő 15,3%
átlagos 1 405 000 fő 16,8%
átlag alatti 2 246 000 fő 26,5%
m élyen átlag alatti 1 221 000 fő 14,7%

Tehát a népességszámot tek in tve a fejlettség 
nagyobb m értékű, m int az elm aradottság. Egy
részt összességében többen élnek a fejlett, m int

az elm aradott terü leteken, m ásrészt a fejlett 
terü letek  népességének nagyobb része él m aga
san átlag feletti terü leteken, míg az elm aradott 
te rü le tek  népességének csak kisebb része él a 
mélyen átlag alatti területeken.

Az életkörülm ények változása azonban igen 
kedvezőtlen. A változás ütem e a 46 já rás  közül 
14-ben elm arad az ország átlagos fejlődési ü te
métől. M integy 1,2 m illió em ber él ezeken a te 
rü leteken, m elyeknek relatív  elm aradottsága nö
vekszik. 20 járásban  pedig a fejlődési ütem  á t
lagos, így a re la tív  elm aradottság  konzerválódik.

A járások  életkörülm ényeinek színvonalát az
1. sz., változási tendenciáit a 2. sz. térképvázlat 
szemlélteti.

Az elm aradott terü le tek  a D unántúlon 4 k i
sebb elm aradott térséget alkotnak. Ezek fejle t
tebb terü letek  közé ékelődnek, s részesülnek a 
szomszédos terü le tek  fejlettségének kisugárzó 
hatásából. Az Alföld azonban csaknem  teljes 
egészében elm aradott életkörülm ényűnek tek in t
hető. K ivételt csupán a D una m ente, Csongrád 
megye, Békés megye középső része, valam int 
Szolnok és a kunvárosok körzete képez. Azon
ban e terü leteken  is elsősorban a városok fe jle t
tek, a tanyai lakosság életkörülm ényei itt is el
m aradottak . Az alföldi homogén elm aradott té r
ség m agában foglalja a budapesti agglomeráció 
déli részét és északon szorosan kapcsolódik a 
borsodi elm aradott területekhez.

A tényezőcsoportonkénti vizsgálat részletes is
m ertetése e helyütt nem  szükséges, csupán az 
eredm ények rövid összefoglalása.

Az életkörülm ények elm aradottsága elsősor
ban a lakosság relatív  alacsony jövedelm i szín
vonalában, a lakások rossz m inőségében és rend-

■ ■

AZ ELETKORULMENYEK FEJLETTSEGÉNEK 
ÖSSZEVONT MUTATÓJA (1970).

MAGASAN ATLAG FELETTI 

ÁTLAG FELETTI 

ÁTLAGOS 

ÁTLAG ALATTI 

MÉLYEN ÁTLAG ALATTI
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problém ája az, hogy a term előerők fejlődési bá
zisai és azok koncentrált fejlődési lehetőségei el
lentm ondásba kerü ltek  a m últban  más term elé
si viszonyok ta la ján  lé tre jö tt szétszórt település- 
rendszerrel. Az aprófalvas terü letek  közül azok
ban elm aradottak  az életkörülm ények, melyek 
homogének, nem  rendelkeznek olyan nagyobb 
településsel — városisai —, m elyben a koncent
rá lt fejlesztés lehetőségei m egterem tődtek.

Az elm aradott terü letek  m ásik részét a tanyás 
terü letek  képezik, ahol az elm aradottság a ked
vezőtlen mezőgazdasági adottságokhoz is kap
csolódó kisüzemi gazdálkodással, a m unkahelyek 
nagy távolságával és kis választékával, az ellá
tási intézm ények nagy távolságával és rossz 
megközelítési lehetőségeivel, az építési tilalom  
és az alacsony jövedelm ek következtében rend
kívül rossz lakásviszonyokkal kapcsolatos.

Az elm aradott terü letek  településhálózatának 
az aprófalvas és tanyás településm ód m ellett fő 
jellem zője a városhálózat fejletlensége. Ennek 
következtében alacsony színvonalúak az életkö
rülm ényeknek azon tényezői, am elyeknek a vá- 
rosok-községek kapcsolatában kell megvalósul
n iuk: a m agasabb szintű, differenciált kereske
delmi ellátás, a középfokú oktatás, és egészség
ügy. Míg az átlagosnál fejlettebb terü leteken  le
vő 45 kiem elt település 43%-a felsőfokú (vagy 
kiem elt felsőfokú, ill. részleges felsőfokú) köz
pont és 87% -uk város, az elm aradott terü letek  
62 kiem elt településének 95%-a középfokú (vagy 
részleges középfokú) központ és csupán 44%-a 
város. M árpedig a városi jogállás m ár önm agá
ban bizonyos fejlettségi színvonal m eglétét je 
lenti, m elyet tovább erősít a városoknak a köz-

kívül alacsony felszereltségében jelenik meg. Az 
életkörülm ényeket legerőteljesebben a városi 
funkciók színvonala — a jövedelm ek felhaszná
lási lehetőségei és a középfokú intézm ényellá
tás — differenciálja. A D unántúl és az Alföld 
helyzete leginkább abban különbözik, hogy a 
D unántúl a mennyiségi, az Alföld a minőségi 
jellemzők terén  szenved hiányokat. Jelentős el
m aradottság  tapasztalható  az alsó fokú egész
ségügy, oktatás és kereskedelem  terü le tén  is, 
am elyet tovább fokoznak a létesítm ények meg
közelítési problém ái. Az életkörülm ények vál
tozása elsősorban a jövedelm ek és az egészség- 
ügyi ellátás tekin tetében  nem  kielégítő.

A viszonylag rossz életkörülm ények következ
tében az elm aradott terü letekrő l nagym értékű 
elsősorban a fiatalok elvándorlása. Alacsony az 
iskolázottság színvonala, m agas az e ltarto ttak  
aránya, elöregszik a népesség. H elyenként pedig 
éppen a nagym értékű bevándorlás — m elyet 
nem kö v e te tt az in fra s tru k tú ra  m egfelelő ütem ű 
fejlesztése — okozza az életkörülm ények elm a
radottságát.

Az elmaradott területek 
településhálózati viszonyai

Az életkörülm ények elm aradottsága igen szo
ros kapcsolatban van a településhálózat s tru k tú 
rájával, egyrészt azon keresztül, hogy a telepü
léshálózati s tru k tú ra  befolyásolja a gazdasági 
térszerkezetet, m ásrészt attól független önálló 
tényezőként is.

Az elm aradott terü letek  nagy része aprófal
vas terület. Az aprófalvas terü letek  legnagyobb
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ségekénél nagyobb fejlesztési lehetősége. Az el
m aradott terü letek  központjai sa já t kategóriá
jukban  sem fejlettek, saját népességük ellátá
sára is szűkösen alkalm asak, m a még nem  tesz
nek eleget kijelölt szerepkörüknek, és nem  al
kalm asak annak a népességnek a befogadására, 
m elynek az aprófalvakból, ill. a tanyákró l való 
betelepítése a körzet egésze szem pontjából fon
tos fejlesztési tényező. így e fejletlen  központú 
járások elm aradottsága aláhúzza, kiem eli a köz
pontok szerepkörüknek megfelelő színvonalra 
való felzárkóztatásának szükségességét.

Az elmaradott területek gazdasági helyzete

Az életkörülm ények elm aradottságának okai 
a településhálózati adottságok m ellett az adott 
terü letek  term elő ágazatainak struktúrájában,^ 
fejlettségében keresendők, hiszen ez az a gazda
sági alap, mely elsősorban a lakosságnak a m un
kam egosztásban elfoglalt helyén és jövedelm i 
viszonyain keresztül közvetlenül határozza meg 
az életkörülm ényeket. U gyanekkor közvetve is 
hat, m ivel a gazdaság fejlődése m aga u tán  von
ja az in frastruk tú ra , a települések, a település- 
közi kapcsolatok fejlődését, a gazdaságilag 
depressziós terü letek  pedig a m unkaalkalm ak 
szűkös volta és a jövedelm ek alacsony színvona
la m iatt taszítólag hatnak. Ezt a közvetett h a
tást egyenlíti ki a területfejlesztési politika, 
am ikor a különböző terü leteken  m egterm elt 
nemzeti jövedelem  egy részét a társadalom poli
tikai célkitűzéseknek m egfelelően központilag 
osztja el az egyes terü letek  között.

A  mezőgazdaság* struk tu rá lis  aránya az el
m aradott életkörülm ényű terü leteken  magas, a 
mélyen átlag a la tti életkörülm ényű terü leteken  
m agasan átlag feletti, az átlag alatti életkörül
m ényű terü leteken  átlag feletti. A term őterü le t 
minősége az e lm aradott te rü le tek  nagyobb ré 
szén rossz, de van néhány  igen jó minőségű 
term őfölddel rendelkező te rü le t is. Azonban 
akár jó, akár rossz a term őföld minősége, a 
mezőgazdaság fejlettségi-jövedelm ezőségi szín
vonala alacsony. A mezőgazdaság eszközellátott
sága általában igen rossz, a jó term őhelyi ado tt
ságú terü leteken  közel átlagos. A mezőgazdaság 
hatékonysága — az adottságok a lap ján  szá
m ítható és a ténylegesen realizált jövedelem  
aránya — elsősorban a településhálózati viszo
nyoktól, az értékesítési lehetőségektől függ: a 
nagyvárosokhoz 'közel eső terü leteken  magas. 
Á ltalában az átlag alati életkörülm ényekkel 
magas, a m élyen átlag  a la tti életkörülm ényekkel 
alacsony hatékonyság párosul.

Tehát az életkörülm ények elm aradottságának 
egyik gazdasági oka az agrártevékenységnek a 
gazdaságon belüli túlsúlya, ezen belül a term ő- 
terü let minősége, a mezőgazdaság eszközellátott-

A m ezőgazd aság  és az ipar h e ly ze tén ek  érték elése  
,,A  terü leti fe jlő d és  á lta lán os tö rv én y szerű ség e in ek  fe ltá 
rása” e. ku tatáson  a lapu l, m e ly n ek  k ész ítő i á r .  P e r c z e l  
K á r o l y  é s  V é c s e i  P á l .

sága és hatékonysága differenciáló tényezőként 
hat.

A z iparosodottság színvonala — a m agas m e
zőgazdasági aránynak  megfelelően — általában 
igen alacsony. Az életkörülm ényeknek a gazda
sági fejlettségtől különválasztott vizsgálata 
azonban rám u ta to tt a rra , hogy Ózd körzetében a 
m agas iparosodottsági színvonal ellenére is 
átlag  a la ttiak  az életkörülm ények, hasonló a 
helyzet Debrecen és a hajdúvárosok, valam int 
Jászberény körzetében is. A D unántúlon csupán 
a részletes tényezőcsoportonkénti vizsgálat alap
ján  tek in th e ttü k  átlagos életkörülm ényűnek az 
erősen iparosodott Komló és A jka körzetét, az 
összevont fejlettségi m utató  alap ján  e térségek
ben is e lm aradottak  az életkörülm ények. Az ala
csony iparosodottsági színvonal m ellett e te rü le
tek  ipara  igen korszerűtlen, és dinam ikus ipar
ágak alig települtek  bennük. A legelm aradot
tabb terü le tek  iparában  az élelm iszeripar dom i
nál, az átlag  a la tti életkörülm ényű területeken 
inkább könnyűipar és gépipar m űködik igen 
alacsony fejlettségi-korszerűségi színvonalon. 
Viszonylag kevés a nőknek m unkát adó ipari 
ágazatok s tru k tu rá lis  aránya, a korszerűtlen 
ipar szakképzetlen m unkaerő t igényel és ala
csony jövedelm et biztosít. Az alacsony iparoso
dottsági színvonalnak m egfelelően nagym érté
kű az elingázás, különösen az Alföldön, ahol a 
szociális szem pontból rendkívül káros távolsági 
ingázás a jellemző. H elyenként azonban m ár é r
ződik az utóbbi évtizedek ipartelepítési politiká
jának  hatása, néhány járásban  m ár m egjelen
nek a struk tu rá lis  a rányban  nem  jelentős, de 
korszerűség tekin tetében  m agasan átlag feletti 
nehézipari és gépipari üzemek.

T ehát az életkörülm ények elm aradottságának 
m ásik gazdasági oka a viszonylag kevés ipari és 
női m unkaalkalom , a rosszul fizető korszerűtlen 
ipar, am ely elm aradottsága következtében a te
lepülések in frastruk tu rá lis  fejlődésére sem gya
korol kellő hatást.

A  közgazdasági szabályozórendszer leginkább 
az iparosodottság színvonalának emelését szol
gálta. A területfejlesztési alap igen nagy segítsé
get nyú jto tt az e lm aradott terü letek  iparosítá
sához. V onzataként az alap nagyságának több
szörösét kitevő beruházások valósulnak meg. Az 
iparfejlesztési preferenciában részesülő települé
seknek azonban elég nagy problém át okoz, hogy 
az iparterü le tek  előkészítéséhez, in fra s tru k tu rá 
lis felszereléséhez nincsenek elegendő pénzesz
közeik.

Az életkörülm ények kiegyenlítéséhez igen 
nagy m értékben és közvetlenül já ru l hozzá a 
kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági üzemek 
tám ogatása. E tám ogatásnak éppen az a legna
gyobb hibája, hogy jövedelem kiegészítésre irá 
nyul. Igen kis része ford ítható  fejlesztésre, így a 
kedvezőtlen adottságokat konzerválja, nem  ösz
tönzi és nem  segíti a racionális földhasználat és 
a specializáció kialakulását.
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A közgazdasági szabályozórendszer egyéb ele
meinél nem  m utatható  ki az életkörülm ények te 
rü leti színvonalára gyakorolt hatás, elsősorban 
azért nem, m ert nem  differenciálódnak a terü let 
fejlettsége szerint, m ásodsorban azért nem, m ert 
hatásuk  csak közvetetten érvényesül. E közve
te tt hatás azonban összességében nem  kedvező 
az elm aradott te rü letek re  nézve, mivel az orszá
gosan egységes közgazdasági szabályozók a ked
vezőtlen adottságok m érséklését nem  teszik le
hetővé.

Az életkörülmények területi kiegyenlítésének 
általános irányelvei

a hosszú távú terv időszakában (1990-ig)

A m int azt a vizsgálat fe ltá rta , az életkörül
m ények terü leti különbségei az országrészek el
térő  társadalm i-gazdasági s truk tú rá jábó l, eltérő 
fejlődési irányából és ütem éből, a települések 
különböző nagyságából és eltérő fejlődési irá 
nyából és ütem éből, a települések különböző 
nagyságából és az eltérő településhálózati szer
kezetből fakadnak. Ahhoz, hogy az elm aradott 
terü letek  sajátos fejlesztési kérdései m egragad
hatók legyenek, két alapvető körülm ényt nem  
szabad figyelm en kívül hagyni.

Az egyik az, hogy az életkörülm ények fe jle tt
sége, ill. elm aradottsága re la tív  fogalom. B árm i
lyen fejlettségi szinten — a fejle tt szocializmus 
viszonyai között is — lesznek különbségek az 
egyes települések, országrészek életkörülm ényei
nek színvonala között. Továbbá az eltérő telepü
léshálózat-szerkezetű terü leteken  m ás-m ás mó
don érhető el a re la tív  fejlettség, tehát eltérő 
m egítélést igényel m aga a fejlettség fogalm a is. 
Például aprófalvas-tanyás terü leteken  szét
szórtan élő lakosság alapfokú egészségügyi ellá
tása csak az egy orvosra ju tó  alacsonyabb népes
ségszám esetén tek in thető  azonos fejlettségűnek 
egy nagyvárosi körzetével, mivel nagyobb az el
látandó terület, a rendelő, ill. a fekvőbetegek 
megközelítési távolsága.

A m ásik körülm ény, am elyet nem  szabad fi
gyelmen kívül hagyni, s am elyre a bevezetőben 
m ár u talás tö rtén t, hogy gazdaságunk jelen fe j
lettségi szakaszában bizonyos m értékig elszakad 
egymástól a terü letek  gazdasági fejlesztése és 
az életkörülm ények fejlesztése. Ez azt jelenti, 
hogy a területfejlesztés kettős célú tevékeny
ség, m elyen belül a gazdaság fejlesztését azokra 
a te rü letekre  kell koncentrálni, ahol az adottsá
gok a legnagyobb hatékonyságot teszik lehető
vé; a lakás-, kom m unális, egészségügyi, k u ltu 
rális és kereskedelm i ellátás jelentékeny te rü 
leti különbségeit pedig a gazdasági fejlődéstől 
függetlenül m inden terü leten  m érsékelni kell. 
E két célt a népesség országon belüli mozgásá
nak olyan befolyásolásával kell közelíteni, hogy 
a migráció a gazdaság ésszerű szerkezeti á ta la
kulásával összhangban m enjen végbe és csök
kentse a távolsági ingázást.

Az életkörülm ények terü leti kiegyenlítésének 
négy általános irányelve határozható  meg.

1. A rra  kell törekedni, hogy az egyes terü le
tek, országrészek életkörülm ényeiben fennálló 
különbségek összességükben fokozatosan és k i
egyensúlyozottan egyre kisebbek legyenek. A 
fejle tt és elm aradott terü letek  életkörülm ényei
nek színvonala akkor közeledhet egymáshoz, ha 
az elm aradott terü letek  általános fejlődési ü te
me m eghaladja az országos átlagot, ill. m ind
azok a tényezők, m elyek valam ely terü leten  el
m aradottak , az átlagot m eghaladó m értékben 
fejlődnek.

M int az életkörülm ények változási tendenciái
nak vizsgálata rám uta to tt, az elm últ 10—13 év
ben nem  ilyen volt a fejlődés.

Az MSZMP program nyilatkozata célul tűzi ki 
hogy az elkövetkezendő 15—20 év a la tt az or
szágban az egy főre ju tó  fogyasztás 2—2,5-szere- 
sére növekedjék oly módon, hogy a lakosság 
összfogyasztásán belül gyorsabban növekedjék a 
közösségi fogyasztás, elsősorban a művelődéssel, 
egészségügyi ellátással, pihenéssel kapcsolatos 
ju tta tások  m értéke. Az elm aradott terü letek  la
kosai az alacsonyabb személyi jövedelm ek m el
le tt éppen a közösségi fogyasztás fenti tényezői
ben szenvednek hiányokat. Ezért a te rü le tfe j
lesztés fe ladatainak  szemszögéből értelm ezve a 
P á rt program nyilatkozatában foglaltakat, a rra  
kell törekedni, hogy az elm aradott terü leteken 
az egy főre ju tó  fogyasztás színvonala — első
sorban a közösségi intézm ényellátás — az orszá
gos fejlődésnél nagyobb m értékben, m integy 
2,5—3-szorosára növekedjék.

A fogyasztási színvonal em elésének ilyen m ér
tékű differenciálása reális lehetőséget nyú jt az 
elm aradott terü letek  re la tív  elm aradottságának 
csökkentése m ellett a fe jle tt terü letek  tovább
fejlődésére is, arra, hogy az ország egészén a 
kiegyenlítődés m ellett érvényesüljön az életkö
rülm ények folyam atos javulása.

2. A fe jle tt és elm aradott terü letek  közötti 
színvonalkülönbségek m érséklése m ellett arra  
kell törekedni, hogy a re la tív  elm aradottság a 
lakosságnak egyre kisebb hányadát, az ország 
terü letének egyre kisebb részét érintse. Az elm a
rado tt terü letek  száma, ill. népességszáma akkor 
csökkenhet, ha a fejlesztési eszközöket az elm a
rado tt terü letek  rangsorolása alapján ésszerű 
m értékben koncentráljuk, és ha a megfelelő 
színvonalra nem fejleszthető terü letek  népessé
gét ésszerű m értékben csökkentjük.

M int a vizsgálat rám uta to tt, m ár ma is többen 
élnek a viszonylag fejle tt területeken, m int az 
elm aradottakon. Az elm aradott terü letek  nagy 
részéről jelentős az elvándorlás, de vannak kö
zöttük éppen a bevándorlás következtében el
m aradott terü letek  is, és jelentős, magas szerep
körű városi centrum m al rendelkező népességtö
mörülések, m elyek elm aradottsága éppen abból 
fakad, hogy a szerepkörük m egkívánta intéz
m ényellátottsággal és műszaki in frastruk tu rális
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fejlettséggel nem  rendelkeznek kellő m értékben. 
Az elm aradott terü le tek  rangsorolása és a fe j
lesztési eszközök koncentrálása ezen irányelv  
alapján  elsősorban az ország különböző terü le
tein  fekvő azonos szerepkörű települések ellá
tottságának kiegyenlítését jelenti, az elm aradott 
terü letek  elsőfokú és középfokú központjai 
in frastruk tu rá lis  fejlesztése révén.

3. A rra  kell törekedni, hogy a fejlesztési esz
közök koncentrálásával felszám oljuk az Alföld 
elm aradottságának terü leti hom ogenitását. A 
fejle tt terü leteknek  m indig van több-kevesebb 
kisugárzó hatásuk  a környező terü le tek re  is. Az 
elm aradottság terü le ti hom ogenitása a há trányo
ka t növelő tényező. A fe jle tt te rü le tek  közé éke
lődő elm aradott térségek lakosai, bár az optim á
lisnál távolabb, de elérhető közelségben talá lnak  
foglalkoztatási és ellátási centrum okat és a bete
lepülőket jobb életkörülm ények közé befogadni 
képes városias településeket.

A fejlesztésnek ez az általános irányelve igen 
szorosan kapcsolódik az előzőhöz. Nyilvánvaló, 
hogy a fejlesztési eszközöknek az elm aradott te
rü letek  m agas szerepkörű településeire való 
koncentrálásában e két szem pontnak együttesen 
kell érvényesülnie. Az elm aradottság terü leti 
hom ogenitásának felszám olására irányuló  tö rek
vés egyrészt aláhúzza az alföldi felsőfokú köz
pontok — m egyeszékhelyek — fejlesztését, m ás
részt további néhány te rü le t fejlesztését teszi 
szükségessé, elsősorban a D una—Tisza köze déli 
részén, a Felső-Tisza vidéken és a T iszántúl kö
zépső részén.

4. Az életkörülm ények elm aradottsága te rü 
leti hom ogenitásának felszám olása m ellett igen 
fontos az elm aradottság ta rta lm i hom ogenitásá
nak  felszámolása is. A rra  kell törekedni, hogy ne 
legyen az országnak olyan területe, ahol az élet- 
körülm ények m inden eleme egyarán t e lm ara
dottnak  tekinthető.

Az a körülm ény, hogy az elm últ évtizedekben 
az elm aradott terü leteken  is jelentős in fra s tru k 
túra-fejlesztések ellenére vannak  olyan te rü le 
tek, m elyek m inden életkörülm ény-tényezőben 
elm aradottak, a rra  m utat, hogy fejlesztéseink 
jórészt csupán szűk értelem ben vett hiánypótló 
beruházások voltak. Az életkörülm ények elm a
radottságának ta rta lm i hom ogenitása a fejlesz
téseknek a táv lati igények kielégítését célzó m a
gas minőségi színvonalával szám olható fel. Az 
iparfejlesztésben érvényesülő, korszerű üzemek 
telepítésére irányuló tendenciát az in fras tru k tú 
ra-fejlesztések terén  is érvényesíteni kell. Egy
részt a fejlesztési eszközök koncentrálása né
hány életkörülm ény-tényezőre hatékonyabb 
m inden tényező együttes fejlesztésénél, m ásrészt 
szoros kapcsolat van a különböző életkörül
m ény-tényezők fejlődése között, s így egym ásra 
is serkentően hatnak. Például a települések víz
ellátásának olyan színvonalú megoldása, mely 
nemcsak közkifolyós, hanem  lakásokba is beve
zethető megoldást tesz lehetővé, nagym értékben

m eggyorsítja a lakásépítést és korszerűsítést, a 
palackos gáz használatát és a háztartások  gépe
sítését.

Az életkörülmények fejlesztésének 
területi sajátosságai

A tényezőcsoportonkénti vizsgálat eredm ényei 
m egm utatták , hogy a lakosság életkörülm ényei
nek színvonala az ország 96 já rási szintű terü let- 
egységében rendkívül eltérő, az elm aradottság 
településhálózati és gazdasági okai rendkívül 
differenciáltak. Az elm aradottság okai a hasonló 
életkörülm ényű terü leteken  igen eltérőek, ill. 
hasonló gazdasági településhálózati s tru k tú ra  
ta la ján  is eltérő életkörülm ények alakultak  ki. 
Mégis, az általános fejlesztési irányelvek terü le
tileg specifikus konkretizálásához szükséges az 
elm aradott te rü le tek  csoportosítása, tipizálása.

A lehetséges rendszerező elvek közül legcél
szerűbb a településhálózati sajátosságokat vá
lasztani a tipizálás alapjául. Ezáltal az e lm ara
dottság okai közül az egyik legfontosabb válik 
típusképző ism érvvé, és többé-kevésbé összefüg
gő területegységek kerü lnek  egy típusba. To
vábbá a településhálózat a településeknek olyan 
összefüggő rendszere, m elyben a fő társadalm i
gazdasági funkciók: a term elés, az ellátás és az 
igazgatás egyarán t koncentrálódik, s így a tele
püléshálózat fejlesztése m integy összefoglalása 
és eredm énye a fő társadalm i-gazdasági fu n k 
ciók fejlődésének.

Az elm aradott terü letek  fejlesztési típusai és 
azok sajátos fejlesztési kérdései a következők
ben foglalhatók össze:

D él-dunántúli aprófalvas járások, m elyek kö
zül m élyen átlag a latti életkörülm ényekkel ren 
delkezik :

— a lenti já rás és
— a zalaszentgróti járás,

átlag a la tti életkörülm ényekkel rendelkezik:
— a körm endi járás,
— a m arcali járás,
— a nagyatádi járás,
— a barcsi járás,
— a szigetvári já rás  és
— a siklósi járás.

E járások a D unántúl déli részén alkotnak 
m ajdnem  összefüggő elm aradott életkörülm é
nyű sávot. K özpontjaik általában városiasodó 
fe jle tt községek, ill. kevéssé fe jle tt városok. A 
községek többsége apró falu igen alacsony szín
vonalú intézm ényellátottsággal.

E terü letekrő l a jövőben is igen jelentős el
vándorlás várható, számolni kell néhány apró 
falu teljes elnéptelenedésével. A m igráció a kör
nyék fejle tt városai: Zalaegerszeg, Nagykanizsa, 
Kaposvár, Pécs felé irányul, ezért igen fontos e 
települések fejlesztése. Az elm aradott terü letek  
népességcsökkenése csak akkor eredm ényezi az
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életkörülm ények javulását, ha a népességet be
fogadó települések erre  m egfelelően felkészül
nek.

E nyolc járás m ezőgazdaságát a rossz ta la j
adottságokhoz igazodóan a mezőgazdaságilag 
m űvelt fö ld terület csökkentésével, a ré t- és le
gelőterületek növelésével, az állattenyésztés fo
kozásával célszerű fejleszteni. K ivételt képez a 
siklósi járás, ahol igen jók  a szőlő- és gyümölcs- 
term elés lehetőségei. A népesség elöregedése kö
vetkeztében a mezőgazdaság fejlesztéséhez elen
gedhetetlen m unkaerő-csökkentés nem  igényli 
jelentős számú m unkahely létesítését az ipartól, 
de lehetőséget te rem t a tercier ágazatokban fog
lalkoztato ttak  szám ának növelésére.

Iparosításra e terü leteken  az életkörülm ények 
jav ítása érdekében nincs szükség, az ipari von
záscentrum ok köiel vannak, az ingázási lehető
ségek jók. Csupán Barcs rendelkezik jó iparte 
lepítési adottságokkal, m elyeknek kihasználása 
révén a barcsi já rás  elm aradottsága felszám ol
ható, és így az elm aradottság  még kisebb te rü 
le tre  szorítható vissza. E terü letek  iparában  a 
fejlettségi korszerűségi színvonal növelésére kell 
törekedni.

E terü letek  fejlődését nagym értékben előse
gítheti az üdülés-idegenforgalom  fejlesztése. 
Siklós—Szigetvár térségében a term álturizm us 
fejlesztendő, az elnéptelenedő aprófalvak és kör
nyékük pedig szakszervezeti, vállalati üdülésre, 
az ifjúsági és hétvégi turizm us fejlesztésére 
hasznosítható.

E járások  központjaiban elsősorban a közép
fokú intézm ényellátás terü le tén  kell a rra  tö re
kedni, hogy elérjék a szerepkörük m egkívánta 
színvonalat. A hangsúly a m ennyiségi m utatók 
fejlesztésén van, a minőségi színvonal m egfelel 
az országos átlagnak. K iem elt fejlesztést igényel 
a középfokú egészségügyi ellátás és a közlekedés 
fejlesztése.

Az alapfokú intézm ényellátás fejlesztését al
sófokú körzetenként kell megoldani. A rra  kell 
törekedni, hogy az alsó fokú központokban — 
népességszám uktól függetlenül — egy helyen 
koncentrálódjon a mezőgazdasági term elés köz
pontja, a helyi közigazgatás és az alsófokú el
látás. A legnagyobb gondot az iskolák körze
tesítésének befejezésére kell fordítani. E terü le
ten a körzeti iskolák hálózata a gyerm ekek au tó 
busszal való szállításával megoldható, kevésbé 
m erül fel a d iákotthonok irán ti igény.

A lakásellátás helyzete elsősorban regionális 
vízm űrendszerek kiépítése révén javítható. 
Em ellett a hitellehetőségek bővítésével meg kell 
könnyíteni az ap rófalvak  lakosainak az alsó-, ül. 
középfokú központokba való beköltözését.

D unántúli középfalvas területek, m elyek közül 
mélyen átlag alatti életkörülm ényekkel rendel
kezik :

— a sárbogárdi járás,
átlag a la tti életkörülm ényekkel rendelkezik

— a csornai járás,

— a sárvári járás,
— a bonyhádi já rás és
—■' a tam ási járás.

E járások a D unántúlon két kisebb térséget 
alkotnak, fejlett, iparosodott és magas szintű 
városi intézm ényekkel rendelkező terü letek  kö
zé ékelődve. Az e típusba tartozó járásokat a 
községek életkörülm ényeinek átlagos színvona
la és a központok közintézm ényhálózatának fej
letlensége jellemzi.

E terü letekről a nagyarányú elvándorlás vár
hatóan m érséklődni fog. A migráció iránya a 
környező fejle tt terü letek : Szom bathely, Győr, 
Székesfehérvár, D unaújváros felé irányul, m e
lyek jelenlegi fejlettségük alapján  is jó életfel
tételek közé képesek fogadni a betelepülő népes
séget.

Az elm aradott életkörülm ényű terü letek  kö
zül ezek a járások  rendelkeznek a legjobb m e
zőgazdasági adottságokkal, jó minőségű term ő- 
területen, átlagos eszközellátottsággal, átlagos 
fejlettségi-jövedelm ezőségi színvonalon m űköd
nek a mezőgazdasági üzemek. Az elm aradott
ság felszámolása e terü leteken  erőteljesen tá 
m aszkodhat a mezőgazdaság fejlesztésére. Az 
öntözéses gazdálkodás, a term elési rendszerek, a 
felvásárlási lehetőségek javítása révén a mező
gazdaság jövedelmezőségi színvonala — a m un
kaerő lényeges csökkentése m ellett — jelentő
sen növelhető.

Iparosításra e terü leteken  sincs szükség, és a 
meglevő ipar is viszonylag korszerűnek tek in t
hető. Jók  az ingázási lehetőségek, így a mező- 
gazdaságból felszabaduló m unkaerő könnyen 
foglalkoztatható a szomszédos, fe jle tt iparral 
rendelkező és m unkaerőhiánnyal küzdő terü le
teken.

Az üdülés-idegenforgalom  fejlesztésének e te 
rü leteken viszonylag kisebbek a lehetőségei, bár 
a term álturizm us Sárvár térségében fejleszthe
tő.

Az életkörülm ények jav ításá t e terü leteken is 
elsősorban a középfokú központok intézm ény- 
hálózatának fejlesztésével kell elősegíteni. A 
hangsúly e terü leten  is a mennyiségi m utatók 
jav ításán  van. Jelentős fejlesztést igényel a  kö
zépfokú egészségügyi és oktatási intézm ényháló
zat.

A községek közel átlagos fejlettsége a lakás
ellátás és az alsófokú intézm ényellátás viszony
lag jó helyzetéből fakad. A fejlődés ütem e is k i
elégítő, a rra  kell törekedni, hogy a változási 
tendenciák a jövőben is pozitívan alakuljanak.

A  budapesti agglomerációhoz tartozó járások, 
melyek közül mélyen átlag alatti életkörülm é
nyekkel :

— a dabasi já rás és
— a nagykátai járás,

átlag alatti életkörülm ényekkel
— a monori járás rendelkezik.
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E járások a budapesti agglomeráció déli ré 
szén, az Alföld h a tá rán  terü lnek  el, kü lterü leti 
népességük is jelentős. Mélyen átlag ala ttiak  a 
városi funkciók m ennyiségi és minőségi színvo
nala tekintetében. Ez azonban önm agában nem 
jelentene problém át, hiszén a lakosság nagy ré 
sze Budapesten dolgozik, jók a közlekedési 
adottságok, az itt lakók használhatják  Budapest 
intézm ényeit. Az elm aradottság azonban közsé
gi szinten is jelentkezik, m ind a lakások m inő
sége, m ind azok felszereltsége, valam int az al
sófokú oktatás, egészségügy és kereskedelem  
igen alacsony színvonalú.

E járásokba igen nagy m értékű  a bevándor
lás, Budapest vonzó hatása változatlanul érvé
nyesül, így a népesség' növekedési ütem ének 
mérséklődése nem  várható. Az életkörülm ények 
javítása csak az in frastru k tú ra  jelentős m értékű 
fejlesztésével oldható meg. E lsőrendű feladat a 
lakás- és közm űellátás színvonalának emelése 
m inden egyes településben, valam int a bölcső
dei és óvodai férőhelyek szám ának növelése és 
a bolti kiskereskedelm i hálózat fejlesztése. E- 
m ellett jelentős fejlesztést igényelnek a középfo
kú központok a fővárosi egészségügyi, oktatási 
és kereskedelm i létesítm ények teherm entesítése 
érdekében.

A mezőgazdaság fejlesztése e járásokban  igen 
jó lehetőségekkel rendelkezik, annak  ellenére, 
hogy a föld minősége rossz. Igen jók azonban 
az értékesítési lehetőségek, és e terü letek  mező- 
gazdasága a zöldség- és gyüm ölcsterm elés, a p ri
m őráruk term elése révén jelentős m értékben nö
velheti jövedelmezőségi színvonalát.

Iparosításra e járásokban  sincs szükség, a bu
dapesti iparba való ingázás táv latban  is fenn
tartha tó  és fenntartandó. B udapesti ipari üze
m eknek e járásokba való kitelepítése azonban 
igen hasznos lehet m ind a budapesti, m ind a he
lyi ipari üzemek szám ára, s erre  m indhárom  já 
rásban van lehetőség.

Északi hegyvidéki aprófalvas járások, melyek 
közül:

— a szécsényi járás,
— az edelényi já rás és
— az encsi já rás mélyen átlag alatti,
— a pásztói járás,
— a mezőkövesi járás,
— az ózdi járás,
— a szerencsi já rás és
— a sátoraljaújhely i járás átlag alatti élet- 

körülm ényekkel rendelkezik.

E járásoknak közös jellemzője, hogy az észa
ki hegyvidék fejlett iparral rendelkező terü letei
vel határosak, lakosaik ezekben az ipari cen tru 
m okban ta lá lnak  m unkaalkalm at, kivételt ké
pez az erősen iparosodott ózdi já rás és a sátor
aljaújhelyi, az iparvidékektől távolabb fekvő te 
rület. A központok közepesen fejle tt községek 
vagy fejletlen városok, a községek többsége ap

ró falu, igen elm aradott intézm ényhálózattal. E 
terü leten  a legproblem atikusabb a miskolci agg
lom erációtól északra és keletre fekvő homogén 
elm aradott térség, m elynek közlekedési adottsá
gai is rosszak és központjai alig rendelkeznek 
fejlesztési lehetőségekkel.

E járásokból viszonylag kism értékű az elván
dorlás, á  foglalkoztatás jellege nem  agrárje lle
gű. Az életkörülm ények jav ításának  egyik ú tja  
e te rü le tek rő l — különösen az aprófalvakból — 
az elvándorlás fokozása, az ipari centrum okban 
dolgozó népességnek m unkahelyén való letelepí
tése, annál is inkább, m ert az ingázási lehető
ségek nem  kielégítőek. így a terü leteken  várh a
tóan több apró falu teljes elnéptelenedésével szá
m olhatunk. A m igrációnak ebbe az irányba való 
befolyásolása szükségessé teszi az ipari cen tru 
m ok: Salgótarján , Ózd, K azincbarcika, Miskolc 
lakásépítési ütem ének fokozását.

A mezőgazdaság fejlesztésének e járásokban 
nincsenek olyan lehetőségei, hogy az általános 
fejlődéshez a jelenleginél jobban tud jon  hozzá
járu ln i. A term őterü letek  minősége igen rossz, 
sok a nagy lejtésű, erősen erodált terü let, a ta 
golt felszín m iatt rosszak a nagyüzem i term elés 
fejlesztési lehetőségei. A term elés hatékonysága 
érdekében csökkenteni kell a m egm űvelt te rü 
letek arányát, jelentős erdősítéseket kell végre
hajtan i. A dél-dunántúli aprófalvas területekhez 
hasonlóan növelni lehet a ré t-  és legelőterülete
ket, az állattenyésztés arányát. A mezőgazdaság 
fejlettségi-jövedelm ezőségi színvonala e te rü le
teken alig növelhető, és a foglalkoztatott létszám 
további csökkentését igényli.

A legproblem atikusabb északkelet-borsodi te 
rü leteken a népességszám csökkentése és a me
zőgazdaság term elési szerkezetének átalakítása 
m ellett szükség van további iparosításra is. Az 
iparfejlesztési oreferenciában részesülő települé
sek között szerepel Encs és Sárospatak, ezt a 
preferenciát a hosszú távú  tervidőszak végéig 
célszerűnek látszik fenntartan i. Az ipar fejlesz
tése e terü leteken  elsősorban az építőanyagipari 
nyersanyagbázisra és a még rendelkezésre álló 
— elsősorban női — m unkaerőre alapozódhat.

Jó  adottságai vannak e terü leteknek  az üdü
lés-idegenforgalom  terén. A tá ji adottságok el
sősorban a hétvégi turizm us fejlesztését teszik 
lehetővé, az elnéptelenedő apró falvak hétvégi 
házas üdülésre alkalm asak. A ggtelek-Jósvafő, 
valam int Tokaj—Sárospatak  nemzetközi és or
szágos idegenforgalm i adottságai jelentősen fej
leszthetők.

A dél-dunántúli aprófalvas terü letekhez ha
sonlóan ebben a nyolc járásban  is jelentős fe j
lesztést igényelnek a középfokú központok, hogy 
a városi funkcióknak m ind mennyiségi, mind 
minőségi m utató iban elérjék a szerepkörüknek 
megfelelő szintet. A térség középfokú központjai 
közül az iparfejlesztési preferenciában részesí
tendő Encs és Sárospatak  m ellett elsősorban 
Ózd, Szerencs és Sátoraljaú jhely  fejlesztendő. A
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legerőteljesebben a középfokú egészségügyi ellá
tás és a középfokú oktatás helyzete javítandó, 
de nem  hanyagolható el a differenciált kereske
delmi hálózat bővítése sem.

Az alsó fokú ellátás jav ításának  m ódja meg
egyezik a dél-dunántúli aprófalvas terü le teké
vel: a fejlesztést alsó fokú körzetenként kell 
megoldani, az alsó fokú központokban lehetőleg 
egy helyen kell koncentrálni a gazdasági-köz
igazgatási és ellátási funkciót. Legsürgősebb fel
adat az iskolák körzetesítésének befejezése. A 
lakásellátás jav ításá t az eltelepülés feltételeinek 
javításával és a települések alapközm űvesítésé
nek m egvalósításával lehet elérni.

E térségben arra  kell törekedni, hogy az ipa
rosítás és a központok in frastruk tu rá lis  fejlesz
tése eredm ényeként m egszűnjön az ózdi és a 
sátoraljaú jhely i já rás elm aradottsága.

A z A lföld  homogén elm aradott járásai tele
püléshálózati sajátosságaik és fejlesztési lehető
ségeik alap ján  5 csoportba sorolhatók. Közös 
jellem zőjük elsősorban a tanyás településm ód és 
a településhálózati hierarchia m inden elemének 
elm aradottsága. E terü leteken  kell leginkább é r
vényt szerezni annak a fejlesztési irányelvnek, 
hogy az ország különböző terü letein  fekvő azo
nos szerepkörű települések színvonala közeled
jék egymáshoz.

Az Alföldön súlyponti kérdés a tanyai lakos
ság életkörülm ényeinek javítása. A H om okhát
ságon, a Nyírségben és Békés megye északi ré
szén a tanyák  fennm aradásával —- a jelentős 
csökkenés m ellett — még igen sokáig számolni 
kell. Máshol várhatóan  a hosszú távú  terv idő
szak a latt felszámolódik a tanyavilág. Elsődle
ges feladat a tanyáró l való elköltözés elősegítése. 
A betelepülést lehetőleg a nagyobb, fejlettebb 
települések felé kell orientálni. A tanyavilágon 
belül elő kell segíteni a koncentrálódási folya
m atot (a szórványtelepüléses szerkezetnek apró
falvas szerkezetté való alakulását), és elsősorban 
a tanyacsoportokat kell villannyal, úttal, fú rt 
kú ttal, orvosi rendeléssel, üzlettel ellátni. A 
szórványtanyás terü leteken  pedig elő kell segí
teni a mobil ellátási megoldásokat.

Az Alföldön a mezőgazdaság fejlesztése igen 
jelentős lehetőségeket re jt m agában. A kedvező 
term őhelyi adottságú terü leteken  elsősorban az 
öntözéses növényterm elési rendszerek hálózatát 
kell bővíteni m ind a gabona-, m ind a tak a r
mány-, m ind a zöldségterm elés terü letén . Ehhez 
igen jó feltételeket te rem t á Tisza II. vízlépcső
höz kapcsolódó öntözőrendszer. A szőlő- és gyü
m ölcstermő terü leteken  — elsősorban a hom ok
hátsági és nyírségi hom okvidékeken — a mező- 
gazdaság és az élelm iszeripar kooperációja je 
lent új lehetőségeket.

A mezőgazdaság fejlesztésében az egész Al
földön a legfontosabb feladat a term elés kor
szerűsítése. A term elési technika korszerűsítésé
vel és annak tömeges alkalm azásával a mező- 
gazdaság fokozatosan kevesebb élőm unkát igé

nyel és azt tárgyiasult ipari m unkával helyet
tesíti. Ehhez a területfejlesztéstől segítségként 
egyrészt a felszabadítandó m unkaerő más ága
zatokban való foglalkoztatásának megoldását, 
m ásrészt az ipari h á tté r biztosítását és az ipar
ral való kooperációs lehetőségek fokozását várja. 
Az életkörülm ények alakulására ennek kettős 
hatása várható : egyrészt közvetlen jövedelem 
növekedés azok szám ára, akik a mezőgazdaság
ban m aradnak, és azok szám ára is, akik az ipar
ban találnak m unkaalkalm at, m ásrészt közve
te tt fejlettségi-jövedelm ezőségi színvonalnöveke
dés az egész mezőgazdaság számára.

Jelentős — ma még jórészt k ihasználatlan — 
üdülési-idegenforgalm i adottságokkal rendelke
zik az Alföld. N agym értékben fejleszthető a víz
parti üdülés a Tisza II. tározótava körül és a 
Körösök vidékén. Az ENSZ Term ál Project kö
zelm últban elkészült országos koncepciója sze
rin t a term álturizm us erőteljes fejlesztése irá 
nyozható elő

— Debrecen—K arcag—Tiszafüred, valam int
— Kecskem ét—Szolnok—Szarvas között, és 

kisebb m értékű  fejlesztésre alkalm as a
— N yíregyháza—M átészalka—K isvárda kö

zötti és a
— B aja—K iskunhalas közötti térség.
Az Alföldön az elm aradott életkörülm ényű já 

rások 5 csoportja a településhálózat ellátási és 
gazdasági funkcióinak differenciált fejlesztésé
ben té r el egymástól.

Fejlett nagyvárosi központú, erősen tanyás já
rások, átlag a la tti életkörülm ényekkel

— a nyíregyházi járás,
— a debreceni já rás (a hajdúvárosokkal 

együtt),
— a jászberényi já rás és
— a kecskem éti járás.
E járásokban  — és központjaikban is ■— az 

Alföld többi terü letéhez hasonlóan rendkívül 
rossz a lakásállom ány minősége és felszereltsége, 
és igen alacsony a belterü leti u tak  kiépítettsége. 
A legnagyobb problém a azonban abban áll, hogy 
e járások  központjai és egyéb kiem elt települései 
— nagy népességszámuk, magas szerepkörük és 
közigazgatási központi funkciójuk ellenére — 
nem  rendelkeznek a városi funkciók m ennyisége 
és minősége tekintetében megfelelő fejlettséggel, 
messze elm aradnak az ország más területein 
fekvő azonos szerepkörű településektől. A leg
több problém a a középfokú oktatás és egészség
ügy terü letén  jelentkezik.

U gyanakkor e járások  központjainak és né
hány további településének iparosodottsági szín
vonala viszonylag magas, az iparon belül jelen
tős a gépipar aránya, és az ipar korszerűségi 
színvonala is struk tu rá lis  a rányának  megfele
lően legalább átlagos. A városok nem csak ellá
tási és közigazgatási, hanem  ingázási központok 
is. Az ipar továbbfejlesztésének m egvannak a 
lehetőségei a meglevő adottságok — közlekedési 
útvonalak, mezőgazdasággal való kooperáció,
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kutatóbázis — fokozott kihasználásával. K is
m értékben még extenzív irányú  iparfejlesztésre 
is van lehetőség a mezőgazdaságból felszabadu
ló m unkaerő révén. Kiem elkedő jelentősége van 
az egész térség szem pontjából a mezőgazdasági 
gépgyártásnak és az élelm iszeripar fejlesztésé
nek.

A fejlesztési eszközöket elsősorban Kecskem ét 
és Debrecen, valam int N yíregyháza fejlesztésére 
kell koncentrálni. A rra kell törekedni, hogy a 
városok intézm ényellátottságuk fejlesztésével 
egyre jobban el tud ják  látn i a szerepkörükből 
fakadó feladatokat. A fejlesztések koncentrálása 
révén a hosszú táv ú  tervidőszak végére D ebre
cen körzetének és K ecskem ét körzetének a re la
tív  elm aradottság állapotából a re la tív  fe jle tt
ség színvonalára kívánatos em elkednie, a jász
berényi és nyíregyházi já rásnak  pedig nem  sza
bad elm aradnia az országos átlagtól. így am el
lett, hogy az Alföld legnépesebb terü letein  k i
válnak az elm aradott terü letek  sorából, lé tre 
jönnek a térségen belül azok a centrum ok, m e
lyek fejlettségének kisugárzó hatása pozitívan 
befolyásolja a szomszédos terü le tek  lakóinak 
életkörülm ényeit is.

Viszonylag fejlett központú, kisebb mértékben 
tanyás járások  átlag alatti életkörülm ényekkel

— a püspökladányi járás,
— a berettyóújfalu i járás,
— a törökszentm iklósi járás,
— a kunszentm ártoni járás,
— a szarvasi já rás  és
— a mezőkovácsházi járás.
E járások fejlesztése az előző típustól abban 

tér el, hogy az életkörülm ények jav ításában  az 
iparnak  a táv la tban  sem adható a m ainál n a
gyobb szerep. A gazdaságon belül elsősorban a 
mezőgazdaság fejlesztendő, ill. a mezőgazdaság 
és az ipar kooperációs kapcsolata.

Az in frastru k tú ra  fejlesztését e járások  m in
den településében a lakásellátás — elsősorban 
a közm űvesítés — javítására, valam int a köz
pontok középfokú intézm ényellátásának fe j
lesztésére és korszerűsítésére kell koncentrálni. 
Az alsó fokú intézm ényellátás e járásokban  nem 
igényel kiem elt fejlesztést. E járások központjai 
közül legjobb adottságokkal — felsőfokú okta
tással és idegenforgalm i szerepkörrel — Szarvas 
rendelkezik. A hosszú távú  tervidőszak végére 
el kell érni, hogy a szarvasi já rásban  az élet- 
körülm ények színvonala érje  el az országos 
átlagot.

Viszonylag fejlett központú, erősen tanyás já
rások mélyen átlag alatti életkörülm ényekkel

— a ceglédi járás,
— a kiskőrösi járás és
— a kiskunhalasi járás.
E járások életkörülm ényeinek mélyen átlag 

alatti színvonala elsősorban a kü lterü leti népes
ség igen magas arányával és a kü lterü letek  szin
te teljes ellátatlanságával és rendkívül rossz la

kásállom ányával kapcsolatos. U gyanakkor ezek 
azok a terü letek , ahol a tanyák fennm aradásá
val legtovább kell számolnunk.

E három  járásban  az életkörülm ények jav ítá 
sának döntő tényezője a belterü letre való be
költözés elősegítése, ugyanakkor a külterületi 
ellátás erőteljes javítása. Elsősorban a villam o
sításra kell nagy súlyt fek tetn i — ahol a veze
tékes ellátás nem  oldható meg, ott egyedi villa
m osenergia-term elő berendezések kereskedelm i 
forgalm azásával. További erőfeszítéseket igé
nyel az osztatlan felsőtagozatos oktatás felszá
molása, mely e terü leten  a nagy távolságok 
m ia tt a gyerekek nagy részének diákotthoni el
helyezését igényli. Széleskörűen kell alkalm azni 
a mozgó ellátási form ákat, mely a szórványta
nyák lakosságának szinte egyetlen ellátási le
hetősége.

A középfokú központok fejlesztése e térség
ben is igen jelentős feladat. Az ipar — döntően 
az élelm iszeripar — fejlesztésére vannak lehe
tőségek m elynek a mezőgazdaság fejlesztése 
szem pontjából is nagy jelentősége van. A kö
zépfokú központok közül elsősorban K iskunha
lasra szükséges az erőket koncentrálni, így an
nak életkörülm ényei az országos átlagnak meg
felelő színvonalra em elkedhetnek.

Fejletlen központú  kisebb m értékben  tanyás 
járások  m élyen átlag a latti életkörülm ényekkel

— a hevesi járás,
— a tiszafüredi járás,
— a szeghalmi járás,

m elyek az életkörülm ények szinte m inden té 
nyezőjének rendkívüli elm aradottsága, alacsony 
iparosodottsági színvonaluk és fejletlen mező- 
gazdaságuk m ellett fejlesztési lehetőségekkel is 
alig rendelkeznek. Igen nagy m értékű az elván
dorlás, m elynek fenn tartása  a jövőben is kívá
natos.

A hevesi és tiszafüredi já rás életkörülm ényei 
— a Tisza II. tározótava körül kialakítandó üdü
lőterület és az ezzel kapcsolatos in frastruk tu rá lis  
beruházások révén — várhatóan  javuln i fog
nak, Szeghalmon pedig bizonyos m értékű továb
bi iparosításra van szükség. Az elm aradottság 
azonban e járások  m inden településében olyan 
m értékű, hogy annak  csökkentése, különösen a 
központok szerepkörüknek megfelelő színvonal
ra való fejlesztése csak a megyei tanácsok foko
zott segítségével oldható meg.

A  kelet-szabolcsi járások

— a k isvárdai járás,
— a vásárosnam ényi járás,
— a fehérgyarm ati járás,
— a m átészalkai járás,
— a nagykállói járás,
— a ny írbátori járás

jelentik  az országnak még ma is legelm aradot
tabb terü leteit. E járásokban  a központok is és a 
községek is az életkörülm ények m inden ténye-
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AZ ELETKORÜLMENYEK FEJLETTSEGÉNEK 
VÁRHATÓ SZÍNVONALA (1990)

MAGASAN ATLAG FELETTI 

ÁTLAG FELETTI 

ÁTLAGOS 

ÁTLAG ALATTI 

MÉLYEN ÁTLAG ALATTI.

zőjében elm aradottak. Rosszak a mezőgazdasági 
adottságok, kevés az ipari m unkaalkalom , rend
kívül nagy m értékű  a távolsági ingázás és ala
csony a foglalkoztatottság színvonala. Egyedül a 
lakások minősége éri el az országos átlagot, mely 
az 1970-es nagy árvíz u tán i nagyarányú — az 
egész ország segítségével végbem ent — építke
zéseknek köszönhető. E terü leteken  m agas a te r
mészetes szaporodás, a m unkaerőalap  nem  csök
ken, és a mezőgazdaság fejlesztése is csak m un
kaerő-felszabadítással érhető  el.

E térségben — hasonlóan a hozzá szorosan 
kapcsolódó északkelet-borsodi terü letekhez — 
tovább kell fo ly tatn i az iparosítást, és meg kell 
terem teni azokat az ipari centrum okat, m e
lyek rövid távú  ingázással biztosítani tu d ják  a 
foglalkoztatási lehetőségeket és lehetővé teszik a 
hosszú távú  ingázás csökkentését is.

E térségben jelenleg négy település — Vásá- 
rosnam ény, Fehérgyarm at, M átészalka és N yír
bátor — részesül iparfejlesztési preferenciában, 
m elyet várhatóan  a hosszú távú  tervidőszak vé
géig fenn kell ta rtan i. A térség iparosítását több 
tényezőre lehet alapozni, elsősorban a m unka
erőre, m elynek legnagyobb problém ája a szak- 
képzettség hiánya. Építőipari nyersanyagokban, 
k iaknázatlan földgázkészletekben gazdag e te rü 
let, és fokozottan ki kell használni a záhonyi 
pályaudvar kínálta  lehetőségeket elsősorban az 
oda érkező nyersanyagok feldolgozásával.

E terü let településhálózatára az apró- és kis
falvak jellemzőek, így az alsó fokú ellátást az 
alsó fokú központok fejlesztése révén lehet ja 
vítani. E terü leten  kell leginkább szem előtt ta r 
tani az elm aradottság tarta lm i hom ogenitásának 
felszám olására való törekvést. Az alsó fokú köz

pontok m ellett döntő jelentőségű a középfokú 
központoknak a szerepkörük m egkívánta szín
vonalra való fejlesztése m ind a foglalkoztatás, 
m ind a közösségi intézm ényellátás tekintetében. 
Az egész térség szem pontjából fokozott fejlesz
tést igényel M átészalka, ennek lehetőségeit a IV. 
ötéves terv i beruházások m ár m egalapozták. A r
ra  kell törekedni, hogy a hosszú távú  terv idő
szak végére a m átészalkai járásban  is átlagosak 
legyenek az életkörülm ények.

A  javasolt fejlesztések várható eredm ényei

A m ennyiben a bosszú  távú  tervidőszakban 
az egy főre ju tó  fogyasztás színvonala az ország 
fejle tt és elm aradott életkörülm ényű területei 
között megfelelő m értékben differenciálódik, 
felgyorsul az e lm aradott te rü le tek  fejlődési ü te
me, akkor várhatóan  az általános színvonalnö
vekedésen belül a legfejlettebb és legelm aradot
tabb terü letek  között m a fennálló m integy h a t
szoros különbség 4—4,5-szeres különbségre m ér
séklődik.

A fejlesztési eszközök fentiek szerinti kon
centrálásával várhatóan

— Debrecen és Kecskem ét körzete átlag felet
ti,

— a barcsi, ózdi, sátoraljaújhelyi, nyíregyházi, 
m átészalkai, jászberényi és szarvasi já rás á tla
gos színvonalra fejlődik. így az elm aradott élet
körülm ényű járások száma 37-re, népességük a 
m ai 3,5 millió fő helyett 2,1—2,3 millió főre 
csökken.

Am ennyiben e terü letek  valóban kiválnak az 
elm aradott terü letek  közül, úgy jórészt felszá
molódik az elm aradottság terü leti hom ogenitá
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sa is, és az életkörülm ények elm aradottsága 3— 
4 járást, m axim álisan 400 ezer főt m agában fog
laló kisebb terü le tek re  lokalizálódik.

A fejlesztések eredm ényeként várhatóan  
— a dabasi, ceglédi, nagykátai, k iskunhalasi, 

encsi, hevesi és k isvárdai járások  m a még m é
lyen átlag a latti életkörülm ényei átlag alattivá 
fejlődnek.

A hosszú távú  tervidőszak végére várható  ál
lapotot a 3. sz. térképvázlat szemlélteti.

Az életkörülm ények kiegyenlítésének az elő
zőkben k ife jte tt általános irányelvei és a tele

püléshálózati adottságoktól, ill. fejlesztési lehe
tőségektől függő sajátos fejlesztési igényei nagy 
te rhe t rónak  a népgazdaságra. Fokozott együtt« 
m űködésre van szükség a népgazdasági tervezés 
és a te rü le ti tervézés között, az ágazati fejlesz
tések és a tanácsi fejlesztések között. Különösen 
nagy feladat háru l a megyei tanácsokra, tőlük 
nagyobb önállóságot, kezdeményezőkészséget 
igényel, és szükségesnek látszik, hogy a jelen
leginél nagyobb anyagi lehetőségekkel rendel
kezzenek terü le tük  életkörülm ényei sajátos fe j
lesztési igényeinek kielégítéséhez.
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L A K Ó T E R Ü L E T E K
Z Ö L D F E L Ü L E T - M É R E T E Z É S É N E K  R E V Í Z I Ó J A

HORCHER FERENCNE

Jelen  tanulm ány keretében talán  kissé rend
hagyó módon — a zöldfelületellátás problém a
köréhez a városrendezés oldaláról közelítünk. 
Ezért m ár elöljáróban felm entést kell kérnünk 
a szakm a nálunk  avato ttabb  szakági képviselői
től a tanulm ányunkban  esetlegesen előforduló 
szakági pontatlanságokért. A lakóterü letek  zöld
felület-rendszere m éretezési-kialakítási problé
m áinak megoldásához a szakági és az általáno
sabb városrendezési szem pontok összehangolá
sának igényével indultunk, keresve e szempon
tok közötti érintkezési felületeket, az esetleges 
átfedéseket, illetve ellentm ondásokat. Nem volt 
tehát célunk a szükebben értelm ezett szakági 
ism eretek továbbfejlesztése, hanem  a meglevő 
ism eretek in tegrálása a városrendezés más szak
ági területeivel, a kom plex városrendezési te r
vezés továbbfejlesztése céljából.* T anulm á
nyunk alap ját az ÉVM Területrendezési és -fe j
lesztési Főosztálya megbízásából 1976-ban vég
zett, „Települések zöldfelületének tervezési, m é
retezési és fenn tartási problém ái” c. ku tatásunk  
képezi. Az igen szűkre szabott feltételek m ellett 
végzett ku ta tás „eredm ényei” m egítélésünk sze
rin t kiinduló vitaanyagul szolgálhatnak a prob
lém akör m egnyugtató megoldásához, így jelen 
tanulm ányunkat is problém afeltárásnak és nem 
eredm ényism ertetésnek szánjuk. U gyanakkor 
meg kell ragadnunk e tanulm ány adta lehető
séget arra, hogy ism ételten felh ív juk a szakma 
figyelm ét a városi, elsősorban a tömeges lakás
építés keretében létrejövő lakóterü letek  zöldfe
lü let-ellátásának jelenlegi súlyos m egoldatlansá
gaira, keresve a további lehetőséget a problém a 
m egnyugtató m egoldására irányuló további k í
sérletekhez. A második — 1976—1990 közötti 
időszakra szóló — hosszú távú  lakásépítési prog
ram  m egvalósítása so rá n . feltétlenül el kellene 
kerü lnünk azokat a korábbi h ibákat, m elyeket 
— részben a szükség-sietség velejárójaként, 
részben megfelelő ku tatási alapok h iányában — 
a közelm últ gyakorlatában elkövettünk.

Az 1974-ben D ebrecenben m egtarto tt Zöld

* E tan u lm án y  k eretéb en  m on d u n k  k ö szö n eté t Dr. M ő- 
csén y i M ihály  p ro fesszorn ak , a K ertészeti E gyetem  taná
rának. ak i k özism ert le lk e sed ésév e l, em b erség év el és a 
v árosren d ezési szem p on tok k a l va ló  m esszem en ő  azon o
su ln i tu d ásáva l tám ogatta  a szak ág  o lda láró l 1976-ban 
végzett ku tatásunk at.

felületgazdálkodási Szakm ai Tanácskozáson — 
döntően a szakág képviselőinek m egfogalm azá
sában — kerü ltek  ta lán  először felszínre azok a 
problém ák, m elyek m egoldása a településfej
lesztés, -rendezés folyam atában, annak  jövőbeni 
kom plexebb gyakorlatában  várható. Az elhang
zott problém afelvetések közül csak néhányat k i
em elve az a lábbiakat ism ertetjük .

— Európa sok erősen urbanizálódó országá
ban m erü lt fel a term észetvédelem  és a városi 
zöldfelület-ellátás jogi szabályozásának szüksé
gessége. Ezt a Nemzetközi Táj- és K erttervezők 
Szövetsége rendezésében 1972-ben Stockholm 
ban és 1974-ben Bécsben m egtarto tt nem zetkö
zi konferenciák is deklarálták .

— A gyorsuló m otorizáció és a népesség vá
rosi koncentrálódási folyam ata fokozottan veti 
fel a városi lakóterü letek  megfelelő zöldfelület
ellátásának fontosságát.

— Hazai városainkban az egy főre ju tó  zöld
felület m ennyiségét tekin tve jelentősen kedve
zőtlenebb a helyzet, m int a legtöbb európai or
szágban. Űi lakóterületeink m egvalósítása, vala
m int városaink rendezése során lakóterületi 
kondicionáló park  létrehozására az elm últ 20 
évben nem  kerü lt sor!

— Üj lakóterü leteink  zöldfelületei többnyire 
nem  alkalm asak rendeltetés szerinti funkcióik 
betöltésére.

— A tömeges lakásépítés keretében lé tre jö tt 
lakóterületek  koncentrált zöldfelületeinek fenn
tartása , üzem eltetése hovatovább elviselhetetlen 
gondokat'jelent a népgazdaságnak!

Sorolhatnánk itt még sokáig az elhangzott, 
egytől-egyig helytálló ténym egállapításokat, de 
talán  ehelyett fontosabb, ha itt  az összefoglaló 
felhívásra utalunk, mely szerint a problém ák 
m egnyugtató megoldásához szemléletváltásra 
van szükség a tervezők, a beruházók, a meg
valósítók és a használók tudatában egyaránt: a. 
települési zöldfelületek k ialakítását, fen n ta rtá 
sát, használatát a továbbiakban nem  a város
rendezési-városgazdálkodási tevékenységek pe
rem én, hanem  azok középpontjában kell kezelni. 
Meg kell találn i a jövőben a m egoldást arra, 
hogy a települések népessége — elsősorban a 
városlakó népesség — egészségesebb életkeretek 
közt, környezetével azonosulva élhessen, s en-
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nek m egoldása meg fogja egyben oldani a zöld
felületek fenntartásának , üzem eltetésének jelen
legi gondjait is, melyek ez idő szerint súlyos 
teherként jelentkeznek.

Az 1975-ben Szolnokon m egrendezett III. Vá
rosépítési Tanácskozáson a zöldfelület-gazdál
kodással kapcsolatos — azóta sem m egoldott — 
problém ák a szakág szűkebb keretei közül ki
törve, szélesebb szakm ai fórum on nyertek  pol
gárjogot, s ta lán  ennek eredm ényeként köny
velhető el, hogy a V árosépítési Tudom ányos és 
Tervező Intézet m egbízást kapott az ÉVM-től a 
tém a összefüggésrendszerének feltárására . így 
kerü lt sor 1976-ban a h ivatkozott ku ta tásra . A 
ku tatás művelése során — a rendelkezésre álló, 
igen szűkre szabott feltételek m iatt — a k u ta 
tás tá rgyá t a lakóterületi zöldfelületek szűkebb 
problém akörére kellett szorítanunk. A problém a 
település nagyságrendű kezelése szélesebb szak
em bergárda több éves, elm élyült m unkájá t ten 
né szükségessé. E rre — bárm ennyire szükséges 
lenne — a hivatkozott ku ta tás keretei között 
sajnos nem kerü lhete tt sor!

A kutatási cél m egfogalm azásának bizonyta
lanságai

A  ku ta tás célja hangsúlyozottan a zöldfelü
le t-fenn tartási ráfordítások csökkentése oldalá
ról nyert megfogalmazást. A ku ta tás indítása
kor a cél m egítélésünk szerint egyoldalú meg
fogalm azásával nem  tu d tunk  azonosulni, hiszen 
— ad. abszurdum  — ezt a célt akkor is m ara
déktalanul ki tud juk  elégíteni, ha azt javasoljuk, 
hogy a jövőben ne létesítsünk lakóterületi zöld
felületeket. Ebben az esetben ugyanis egyszer s 
m indenkorra elejét vesszük a zöldfelület-fenn
tartással kapcsolatos további gondoknak! Nyil
vánvaló, hogy ez így abszurdum , holott az egy
oldalúan m egfogalm azott célt m aradéktalanul 
kielégíti.

M iért abszurdum  ez így m egfogalm azva? Mert 
a ráford ításokat úgy tün te ti fel, m intha azok ön
m agukért lennének. M iért vannak egyáltalán 
zöldfelület-fenntartási gondjaink? Elsősorban 
azért, m ert a zöldfelületekre szükségünk van! 
Ha ezzel egyetértünk, egész más módon kell kö
zelítenünk a fenntartási gondok csökkentésének 
jogos felvetéséhez. A problém át ez esetben így 
kell fogalm aznunk: aránytalanul sokba kerül 
népgazdaságunknak a lakóterületi zöldfelületek  
fenntartása ahhoz képest, am ennyit azok fu n k 
cionális rendeltetésükhöz m érten  érnek! Ennél a 
kérdésnél — úgy ítéljük  — meg kell egy kicsit 
állnunk. N apjaink gyakorlatában igen sok szak
területen  követjük el azt a hibát, hogy a „gaz
daságosságot” önálló entitásnak fogadva el, azo
nosítjuk azt a gazdasági ráfordítások m inim u
mával.

Ez a fogalom zavar könnyen tévú tra  vezethet. 
M inden produktum  valam ilyen ráfo rd ítást tesz 
szükségessé. A ráfordítás csökkentése csak a

produktum  viszonylatában értelm ezhető. (Nem 
lehet ugyanis célunk, hogy a ráfo rd ítást úgy 
csökkentsük, hogy ne hozzunk létre produk tu 
mot!) Bárm ilyen ráfordítás gazdaságossága csak 
a ráfordítás és az eredm ény viszonyával m ér
hető. Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy „meg
éri-e valam ely létrehozott produktum  (termék) 
a ráfo rd ításokat”, célszerű a Lawrence D. Miles 
teoretikus által 1947-ben kidolgozott értékelem 
zés m ódszerére hivatkoznunk. A módszer lénye
ge, hogy a term éket egyidejűleg és egymással 
párhuzam osan nézi a felhasználó és a beruházó 
szemével. Célként fogalmazza meg, hogy m ind
azokat a tu lajdonságokat, elvárásokat (funkció
kat), m elyeket a felhasználó a term éktől meg
kíván, a term éknek  a legolcsóbban kell kielégí
tenie. M indazok a tulajdonságok (funkciók), m e
lyeket a felhasználó nem  igényel, m int felesle
gesek és indokolatlanok elhagyhatók, vagy m ás
sal helyettesíthetők, m ert többletköltséget jelen
tenek. Az értékelem zés nem csak kritikai, ha
nem  alkotó módszer is, m elynek célja egy új, a 
használó igényeinek jobban megfelelő, illetve a 
beruházó oldaláról kisebb költséggel is m ara
déktalanul m egvalósítható (fenntartható) te r
mék kialakítása.

K utatásunk  célját tehát — legjobb meggyőző
désünk szerint — m ódosítottuk. A célt így fo
galm aztuk meg: a lakóterületi zö ld felü letek m é
retezésének, kialakításának azt a m ódját keres
sük, am ely m ind a rendeltetés szerinti funkció, 
m ind a ráfordítások szem pontjából kedvező, te 
hát optimális.

A  lakóterületi zö ld felü letek funkciója.

A z  egységes em beri környezetnek term észeti 
és m űvi oldala van. B ioszférának nevezzük föl
dünk sajátos geológiai és fizikai szervezettség
gel rendelkező felületét, am elyen élet van. A 
nooszféra bolygónknak az ésszerű, céltudatos 
em beri tevékenység által m eghódított területe. 
Földünkön az em beri társadalom  tevékenysége 
következm ényeként egyre nő a nooszféra a rá 
nya. A problém a abból ered, hogy az em ber — 
aki saját céljai eléréséért végzi tevékenységeit 
— elsősorban biológiai lény, a bioszféra megfe
lelő arányának  hiánya biológiai létét veszélyez
teti. Az urbanizációs fejlődési folyam attal p á r
huzam osan az em beri településekben egyre nő a 
m űvi elemek aránya, h á ttérbe  szorítva a term é
szet elem eit — lassan m agát az em bert is. Ha 
az em beri környezetben a nooszféra elemei las
san kiszorítják a bioszféra elemeit, egyensúly- 
zavar jön lé tre  a környezetben. A munkavégző 
em bert egyre több káros környezeti impulzus éri 
(kedvezőtlen klim atikus, szennyező stb. ha tá 
sok). E káros hatások ellenére törekszik az 
egyensúlyi állapot, a homeosztázis fenn tartásá
ra, adaptálódik környezetéhez. Az adaptációhoz 
szükséges energia lényegében veszteség-energia. 
Ezt az ene-rgiát olyan tevékenységektől vonja el,
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melyek önm aga és a közösség szám ára fontosak 
lennének. Az em ber beletörik környezetébe, de 
ennek drága ára  van! Azok közül a települési 
környezetek közül, m elyekben az em ber napi 
életritm usa szerint tevékenykedik, elsősorban a 
lakókörnyezet h ivato tt a veszteség-energia pót
lására. A stress-hatások elsősorban a m unkahe
lyen, a közlekedésben, a zsúfolt utcákon és üz
letekben érik, lakóhelyén kellene visszanyernie 
azt az energiát, mellyel a nap különböző szaka
szaiban különböző települési környezetekben 
törekedett egyensúlyi állapota fenn tartására .

Fel kell itt tennünk  azt a kérdést, vajon alkal
m asak-e új lakóterü leteink  arra , hogy az emberi 
környezetnek ezt a rendkívül fontos szerepét 
betöltsék? Erre a kérdésre  aligha sikerül jó lel
kiism erettel igent válaszolni! Az iparosíto tt épí
téstechnika — v ita th a ta tlan  létjogosultsága m el
lett — ma még nem  ta lá lta  meg azt a léptéket, 
változatosságot és hum anitást, am ely a jó lakó- 
környezet alapvető feltétele lenne. A m ajdnem  
egyform a épületekből álló „lakó-halm azokban” 
az ott élő em ber nem  tud ja  szűkebb környezetét 
azonosítani, hiszen többszáz m étert haladva is 
csak azonos té r- és töm eghatású form ációkkal 
találkozik. A m onoton egyform aságú lakóépü
leteket néhol felváltó közösségi intézm ények is 
legfeljebb csak színről különböztethetők meg, a 
közrezárt tereknek  nincs individualitása. H ajla
mos a közvélemény ezekért a hiányosságokért 
közvetlenül a tömeges lakásépítést hibáztatni. 
Kétségtelen, hogy a lassúbb ütem ű, organikus 
megvalósulás jobban kedvez az „em ber-léptékű” 
környezet kialakíthatóságának, mégsem szabad 
a felm erülő kifogásokat m echanikusan az új 
technológia, illetve a tömeges lakásépítés szám
lá jára  írni. A hibák oka inkább ott kereshető, 
hogy néhány alapvető összefüggést nem  tudunk, 
vagy nem  akarunk  felism erni.

Például nem  ism ertük még eddig fel, hogy a 
lakótelepek humanizálásának legegyszerűbben, 
legolcsóbban és leghatásosabban biztosítható 
eszközei a lakóterületi zöldfelületek.  A lakóte
rületek  zöldfelületi rendszere az alábbi fu n k 
ciók betöltésére h iv a to tt:

— biológiai-higiéniai kondicionálás,
— pihenés, szórakozás, sportolás,
— közösségformálás és
— esztétikai ízlés-alakítás.
E funkcók betöltésére azonban a lakóterületi 

zöldfelületek csak akkor alkalm asak, ha ezeket 
a tervezés során külön-külön és egym ással ösz- 
szefüggésben is tudatosan érvényre ju tta tju k . 
A zöldfelületek differenciált rendeltetése csak 
differenciált m éretezési és kialakítási elvek fi
gyelem bevételével terem thető  meg. Ez összetett 
rendeltetésnek való m egfelelést ugyanakkor a 
lehető legkisebb ráfordítással kell biztosítani. 
K utatásunk  során úgy ítéltük, hogy e problém a
körhöz több irányból kell közelítenünk. Vizsgá
la ta inkat ezért elsősorban az alábbi tém aterü le
tekre irán y íto ttu k :

— M ennyi legyen a lakóterületi Összes zöld
felület fajlagos m ennyisége?

— Milyen differenciálás szükséges az összes 
m ennyiségen belül és mik a differenciálás elvei 
és lehetőségei?

— M ilyen elvek fogalm azhatók meg a diffe
renciált m éretezésű zöldfelületi elem ek kialak í
tására, m elyek figyelem be veszik m ind a rende
tetés szerinti funkció, m ind a racionális fenn
tartás-üzem eltetés szem pontjait?

— M ilyen feltételeket kell a zöldfelületek ra 
cionális fenntartásához biztosítani?

A lakóterületeken biztosítandó zöldfelületek 
összes szükséges mennyisége.

Mivel a lakóterületi zöldfelületek elsődleges 
funkcionális rendeltetése a lakóterü let biológiai
higiéniai kondicionálása, így a szükséges meny- 
nyiség m eghatározásánál elsőként ennek feltéte
leiből kellett k iindulnunk. A K ertészeti Egye
tem m el fo ly tato tt konzultációk alap ján  első lé
pésben abból indultunk  ki, hogy a lakóterületek 
biológiai kondicionáltságának egyik alapvető — 
bár nem kizárólagos — feltétele a biológiailag 
aktív  (növénnyel fedett) és a biológiailag inak
tív (növénnyel nem  fedett) felületek m eghatáro
zott aránya. Ez az arány  akkor kedvező, ha az 
ak tív  és inak tív  felületek aránya 60—40ü/o- Ko
rábbi ku ta tása ink  eredm ényeként rendelkezé
sünkre álltak  a lakóterü letek  különböző funk
cionális létesítm ényeinek fajlagos terü leti é rté 
kei, így ezek felhasználásával „biológiai m érle
get” készítettünk a kívánatos arány  ellenőrzésé
re, illetve elérésére. Fajlagos terü le ti értékeink 
m odell-lakóterületekre készültek (nem m egvaló
sult lakóterü letek  tényleges adatai, hanem  azok 
ellenőrzését szolgálják), m elyeknél sem atikusan 
három féle felszereltségi szintet feltételeztünk. 
(Lásd a „Lakástelepítések városrendezési, m ű
szaki és gazdasági m u ta tó i” c. 1975-ben kiadott, 
á lta lunk  kidolgozott segédlet 1. sz. táblázatát.) 
A három féle sem atikus felszereltségi szint a ne t
tó lakólétesítm ényeken felül a lakófunkció 
kom plexitását biztosító kapcsolódó létesítm é
nyek körének differenciálását reprezentálja. 
Alapelv ugyanis, hogy m inden városi lakó terü 
let lakossága szám ára m agas szintű városi el
látást biztosítsunk, ez azonban nem  jelenti azt, 
hogy az ellátást biztosító kapcsolódó létesítm é
nyek teljes körét a lakóterü leten  (mint tervezé
si területen) helyezzük el. A lakóterületen  elhe
lyezendő létesítm ények köré t gondos m érlegelés
sel, az alábbi differenciáló tényezők messzeme
nő figyelem bevételével kell m eghatározni:

—• a tervezési te rü le t nagyságrendje (elhelye
zendő lakosok, ill. lakások szám a);

— a lakóterület városszerkezeti elhelyezkedé
se, a város ellátási hálózatában betöltött szere
pe;

— a lakóterületet körülvevő városi területek 
(lakóterületek) kapcsolódó létesítm ényekkel való 
ellátottsága.
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E differenciálásnak megfelelően a lak íto ttuk  ki 
az „A” típusú  =  alapszinten felszerelt, a „K ” tí
pusú =  közepes szinten felszerelt és az „M” tí
pusú — m agas szinten felszerelt lakóterü let mo
delljét. E három  felszereltségi m odellben az 
alábbi kapcsolódó létesítm ényeket d ifferenciál
tuk :

— a lakóterületi közösségi intézm ényeket,
— a zöldfelületeket,
— a közlekedési és közm űlétesítm ényeket.
A differenciálás eredm ényeként a különböző 

funkcionális létesítm ényekre term észetesen m ás
más fajlagos te rü le tértékeket nyertünk , a lakó
terü letek  felszereltségi szintjétől függően. (A 
fajlagos terü letértékekben  m utatkozó különbsé
gek m egjelennek a többi m űszaki param éterben 
is, így pl. a sűrűségi m utatókban, a fajlagos 
bru ttó  területszükségletben stb.)

A „biológiai m érleg” készítésénél ak tív  felüle
teknek tek in te ttük  a közkertek, közparkok te rü 
letét, a közösségi intézm ények telkeinek 75% -át; 
inaktív  felületeknek tek in te ttü k  a lakóépületek 
által elfoglalt terü leteket, a közintézm énytel
kek 25%-át, a já rm űu taka t, gyalogutakat, b u r
kolt tereket és a gépkocsiparkolásra szolgáló te 
rületeket. Összesítve az ak tív  és inak tív  fa jla 
gos terü le teket ellenőriztük, hogy ezek aránya 
hozzávetőlegesen kiadja-e a k ívánatos 60— 
40°/ o-os arányt. Az ellenőrzés eredm ényeként 
m egállapítható volt, hogy az 5—15 átlagszint
számú lakóépületeket befogadó lakóterületeken 
a telítődésre szám ított gépkocsiparkolási igény 
egyszintes, földfelszínen és részben lakótöm b
belsőben történő  biztosítása esetén a 60—40%-os 
arány  nem  érhető el! A k ívánt arány t csak úgy 
tud tuk  elérni, ha fe lté te lként kö tö ttük  ki a p a r
kolók töm b-belsőkből tö rténő  kiem elését, illetve 
a gépkocsiparkolást szolgáló terü le tek  részleges 
biológiai aktivizálását (fásítás, füvesítés stb.). A 
biológiai m érleggel történő ellenőrzés u tán  meg
határozható volt a m odell-lakóterületeken biz
tosítandó összes zöldfelület fajlagos mennyisége, 
az alábbi é rtékhatárok  között (m2/fő):

alapszinten felszerelt lakóterü leten  7—16
közepes szinten felszerelt lakóterületen  8—19 
magas szinten felszerelt lakóterü leten  10—22

A m odellszám ításokkal párhuzam osan em pi
rikus elemzéseket végeztünk az alábbi megvaló
sult, ill. tervezett lakóterületek  zöldfelületrend
szerénél :

T atabánya — Dózsákért,
Szeged — T arjántelep,
Szolnok — Zagyvaparti lakótelep,
Budapest — Kispesti és Pestlőrinci lakótelep
A különböző m éretezési elvek alap ján  terve

zett lakóterületek zöldfelületrendszerének funk
cionális elemzése alapján az alábbi következte
téseket vontuk le:

— a tervezők a szükséges zöldfelület m ennyi
ségét általában biztosítják;

— a lakóterületi zöldfelületek az összes meny- 
nyiségen belül többnyire nem  differenciáltak a 
különböző lakóterületi zöldfelület-funkcióknak 
megfelelően; a differenciált kialakítás hiánya 
legszem betűnőbben a közkerteknél jelentkezik;

— igen m agas a „hulladék” zöldfelületek ará 
nya, ez kedvezőtlen m ind a funkciók, m ind a 
fenn tartás szem pontjából;

— a zöldfelü let-fenntartás feltételei sem a ki
alakítás, sem a létesítm ények oldaláról nem  biz
tosítottak.

A differenciált zöldfelületrendszer vonatko
zásában — részben az esettanulm ányok tan u l
ságai, részben a szakirodalom  alapján  — az 
alábbi következtetések fogalm azhatók meg:

— A különböző korú  és tevékenységű — te 
hát különböző igényű — lakossági csoportok ré 
szére a funkcionális követelményeket jobban ki
elégítő, differenciált méretezésű, elhelyezésű és 
kialakítású zöldfelületi elemekre van szükség a 
lakóterületek  zöldfelületrendszerén, illetve a 
biológiai kondicionálás céljából szükséges össz- 
m ennyiségen belül.

— A differenciált funkcionális rendeltetésű 
zöldfelületi elem ek térbeli elrendezésénél, kap
csolataik biztosításánál és növény-beültetésénél 
a fenntartás követelményeit fokozottabban fi
gyelembe kell venni.

A lakóterületi zöldfelületrendszer differen
ciálására irányuló vizsgálatok.

További vizsgálataink során a rra  az álláspont
ra  helyezkedtünk, hogy a zöldfelületrendszer dif
ferenciálásánál az alábbi tényezőket szükséges 
elsősorban figyelem be v en n i:

— a lakóterü let lakosságának differenciált 
igényeit, m elyek a különböző lakossági csopor
tok kor- és tevékenységbeli különbözőségeivel 
függnek össze;

— a lakóépületek között m űszaki okokból biz
tosítandó m inim ális szabadterületek  nagyságát;

— a létesítési és fenn tartási ráfordítások csök
kentésének lehetőségét és eszközeit.

V izsgálatainkat a továbbiakban ebben a rend
szerben fo ly tattuk .

A lakosság zöldfelületekkel szemben támasz
tott igényeinek differenciáltsága.

A  lakosság különböző csoportjai a lakás kö
zelebbi és távolabbi környezetével szemben m ás
más igényt tám asztanak, az életkorból és tevé
kenységekből következően.

— A kisgyerm ekek (1—3 éves korig), am int 
já rn i tudnak, megkezdik érintkezésüket a köz
vetlen környezettel, a házban és a szomszéd há
zakban lakó gyerm ekek közvetítésével. Rendkí
vül fontos ebben a korban a napfény, a több 
órás levegőzés és a szülőkkel való közvetlen kap
csolat biztosítása.

— Az óvodás korú (3—6 éves) gyerm ekek
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„horizontja” még m indig annak a háznak a kör
nyékére korlátozódik, am elyben laknak. Bővül 
lassan azoknak a köre, akikkel érintkeznek, de 
a bővülő em beri há ttérnek  meg kell ta rtan ia  fo
lyam atosságát. Az akciótávolságok a kisgyer
m ekekéhez viszonyítva növekszenek, a veszély 
tényezője is bekapcsolódik bizonyos m értékben 
tevékenységük színterébe. M ozgásigényük nagy, 
já ték - és tevékenységform áik általában  még 
nem zajosak, nem  zavaróak a szűkebb lakókör
nyezet szám ára.

— A kisiskolás (6—10 év közötti) gyerm ekek 
tevékenysége megoszlik a já ték  és a tanulás kö
zött. Já tékban  a gyakorló mozgások helyett a 
céltudatosabb tevékenységek dom inálnak. Elő
térbe kerü lnek  a  szabály-játékok, az alkotó, 
konstrukciós és versengéses játékok. Szabadtéri 
tevékenységform áik m ár zajosabbak, s zavar
talan  játékukhoz a szűkebb lakókörnyezetből 
való kiszakadást és az azzal való k o n tak tu sta r
tást egyidejűleg, egym ással párhuzam osan 
igénylik.

— A serdülő korú  (10— 15 év közti) gyerm ekek 
szociálökológiai szem pontból különleges, átm e
neti csoportot alkotnak. Fokozódik a bará tok  k i
választásának jelentősége és annak igénye, hogy 
a gyerm ek m aga válassza meg társas ak tiv itásá
nak helyét. Szabadtéri tevékenységform áikban 
fokozódik a mozgás jelentősége. Sok gyerm ek 
szűkebb lakóhelyén kívül m űködő sportkörökbe, 
szakkörökbe jár, a közintézm ényközpontok is 
nagy vonzóerőt fejtenek ki szám ukra. L akóterü
leten belüli játékukhoz rom antikus, ligetes te 
rületek is szükségesek.

— A középiskolás korú  (14—18 év közötti) 
gyerm ekeknél a családi kötelékek kezdenek m á
sodlagosan válni, egyre önállóbbakká, határozot- 
tabbakká válnak. Mozgási és sportolási igényeik 
kielégítéséhez felszereltebb, funkcionálisan ösz- 
szetettebb környezet szükséges. Ebben a kor
ban a lokalitás és a szomszédság jelentősége erő
sen csökken.

— A felnőtt korosztályok (beleértve a fia ta l
korú és középkorú házasokat, egyedülállókat és 
töredékcsaládokat) környezettel szemben tá 
m asztott igénye életszakaszok szerint változik.

— A fiatal házasok első gyerm ekük megszü
letéséig rendkívül mozgékonyak, lakóhelyükhöz 
való kötődésük nem  jelentős.

— A kisgyerm ekes házastársak  családi életé
ben lényeges változások következnek be. Gyö
keresen megváltozik főként a fiatal anyák vi
szonya a szomszédsághoz. Az anyák m indennapi 
életük jelentős részét a házban és annak környé
kén, a legközelebbi parkban, a kert közelében 
töltik. A lakóközösségek társas érintkezésének 
leggyakoribb fajtá i a kisgyerm ekes anyák kö
zött kialakuló kapcsolatok.

— A középkorú házasok gyerm ekeik növeke
désével párhuzam osan növelik m obilitásukat. A 
kisgyerm eküket otthon nevelő anyák ismét 
m unkába állnak, lakókörnyezetükhöz való kö

tődésük relatíve csökken. A férfiak  mozgási, 
sportolási igénye azonban jelentős m értékben a 
lakóhely szűkebb és tágabb környezetében je 
lentkezik.

— Az egyedülállók, családtöredékek lakóhely
hez való kötődése foglalkozási jelleg és egyéni 
tevékenységtípusok szerint erősen változó.

Lakóhelyi zöldfelületekkel szemben tám asz
to tt igényük nem  jelentős.

— Az idősebb, nyugdíjas korosztályok szám á
ra a lakóhely környéke, annak felszereltsége és 
a lakóhelyi társas érintkezés lehetősége létfon
tosságú. Testi m ozgékonyságuk csökkenése, a 
közforgalm ú közlekedési eszközök igénybevéte
lének nehézsége a rra  készteti őket, hogy első
sorban a közeli létesítm ényeket, intézm ényeket 
vegyék igénybe. Az idős em berek környezeti igé
nye közelít a kisgyerm ekekéhez. Akciórádiuszuk 
m indinkább a rra  a szűkebb környezetre korlá
tozódik, ahol laknak.

A különböző lakóterületi korosztályok jellem 
ző tevékenységeinek és környezeti igényeinek 
szám bavétele alap ján  m egállapítható, hogy a lo
kalitás az 1—14 éves gyerm ekek, a kisgyerm e
kes anyák  és az öregek életében játssza a leg
nagyobb szerepet, így elsősorban e három  kor
csoport részére kell a szűkebb és tágabb lakó- 
környezetet m egfelelően alakítani. E három  kor
osztályon belül további differenciálás is szüksé
ges. Az 1—6 év közötti korosztályok a lakóépü
letek közvetlen közelében, az idősebb korosztá
lyok ugyancsak a szűkebb lakókörnyezetben (a 
használat időpontjában esetleg különbözően) és 
a lakóépületektől gyalog könnyen m egközelíthe
tő zöldfelületeken, míg a közbenső korosztályok 
inkább a lakóépületektől távolabb eső sport- és 
rekreációs terü leteken  igénylik szabadidő-tevé
kenységeik jelentős részének fizikai kereteit.

A  l a k ó é p ü l e t e k  k ö z ö t t  m ű s z a k i  o k o k b ó l  b i z 
t o s í t a n d ó  s z a b a d t e r ü l e t e k  m i n i m á l i s  n a g y s á g a .

A lakóépületek között m űszaki szükségesség
ből biztosítandó szabadterületek  nagyságát dön
tően a benapozási követelm ények és a létesít
m ényeket feltáró  közlekedési terü letek  befolyá
solják. E tém akörre irányuló vizsgálatainknál 
átm enetileg e ltek in te ttünk  a zöldfelületekkel 
szemben tám asztott funkcionális követelm é
nyektől. V izsgálatainkat elsősorban a benapozá
si követelm ények teljesítését biztosító szabad
terü letek  m inim ális fajlagos értékeinek kiszám í
tására  irányíto ttuk . A szám ításokat a VÁTI-ban 
1966-ban készült benapozási ábrák felhasználá
sával végeztük. M integy ötvenféle lakóépület
elhelyezési változatra szerkesztett árnyékvető 
terü letek  nagyságából és a táv lati lakástervezés 
norm atíváját képező 25 m 2/fő bru ttó  lakószint
terü le t értékből a benapozáshoz szükséges fa j
lagos szabadterület-értókek szám íthatók voltak. 
A szám ítási eredm ények azt m utatták , hogy az 
épület elhelyezési módokból, a különböző épü
let hosszakból, illetve a napfényiftényes homlok
zatok számából eredő különbséged igen erős szó
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rást eredm ényeznek a fajlagos szabadterületi é r
tékekben. (A m űszaki szükségességből biztosí
tandó fajlagos terü le tértékek  4,5 m 2/fő és 20,0 
m2/fő értékek között szóródtak.) A számítások-r 
ból nyilvánvalóvá vált, hogy a m űszakilag szük
séges szabadtérület értékek  nem  határozhatják  
meg a lakóépületek m ellett közvetlenül biztosí
tandó zöldfelületek fajlagos értékét. Ez a vizsgá
lat ugyanakkor — a zöldfelület problém aköré
től ném iképp függetlenül — felhívta a figyelm et 
arra, hogy a különböző lakóépület elhelyezési 
m ódokban és az épületek hosszm éreteiben m u
tatkozó különbségek jelentősen befolyásolhatják 
a szükséges fajlagos terü letfelhasználás m érté
két, tehát a nettó  laksűrűséget!! Az ism ertetett 
szám ítások aláhúzták  azt az előzetes feltételezé
sünket, m iszerint a zöldfelületek összes m ennyi
ségen belüli differenciált m éretezésénél elsősor
ban a rendeltetés szerinti funkcióból kell kiin
dulni, s ezt az igényt kell a fenn tartási ráfo rd í
tások lehetséges csökkentésével kielégíteni.

A  létesítési és fenntartási ráfordítások vizs
gálata.

A  zöldfelületek létesítési és fenn tartási ráfo r
dításaival kapcsolatos v izsgálatainkat ugyancsak 
a K ertészeti Egyetem  közrem űködésével, illetve 
a Fővárosi K ertészeti V állalat szakem bereivel 
fo ly tato tt konzultációk alap ján  végeztük. A rá 
fordításokat m ind a költségtényezők, m ind az 
élőm unkaigény viszonylatában számba vettük. 
Ismét az előbbiekben m ár ism ertetett, három  se
m atikus felszereltségi szintet reprezentáló mo- 
dell-lakóterületekből indultunk  ki a szám ítások
nál, a biológiai m érleg alap ján  előzetesen m ár 
rendelkezésre álló zöldfelületértékek felhaszná
lásával. Rendelkezésünkre álltak  tapasztalati in
formációk is a jelenlegi gyakorlat példái alap
ján, m elyek igen sok, m ár m űködő lakótelep 
tényadataiból képzett átlagok voltak. A modell- 
lakóterületek b ru ttó  terü letének  1 ha-ra  eső 
zöldfelület-m ennyiségére különböző növény
összetételek alkalm azásának költségeit, ill. élő
m unka-ráford ításait szám ítottuk ki első lépés
ben. Ezzel párhuzam osan szám ítottuk  ugyancsak 
1 ha bru ttó  lakó terü letre  ju tó  zöldfelületre a 
jelenlegi gyakorlatban alkalm azott növényössze
tétel ráfordításait. A m odellszám ítások között 
azt az összetételt kerestük ki, am ely a jelenlegi 
gyakorlat ráfordításaihoz viszonyítva a legna
gyobb m egtakarítást eredményezi. (Term észete
sen a növényösszetétel-variációknál alapvetően 
a funkcionális követelm ényekből indu ltunk  ki, 
s az eddigi vizsgálatok alap ján  optim álisnak te 
kinthető zöldfelületrendszeren belüli d ifferen
ciálásból. A funkcionális követelm ények alapján  
differenciált rendeltetésű  zöldfelületi elem ek le
hetséges növényösszetételét variá ltuk  a létesí
tési és fenn tartási ráfordítások m inim alizálása 
céljából. A ráford ítások  csökkentésére tehá t az 
egyenértékű funkcionális megfelelés keretein 
belül törekedtünk.) A vizsgálatok, illetve a szá

m ítások azt m utatták , hogy a létesítési rá fo rd í
tások m értékét elsősorban az alábbi tényezők 
befolyásolják:

— a lakóterületi zöldfelületrendszer összes 
m ennyisége;

— az összes m ennyiségen belüli funkcionális 
differenciálás m értéke, illetve a differenciált 
rendeltetésű zöldfelületi elemek fajlagos értéke;

— a különböző rendeltetésű  zöldfelületi ele
mek növénybeültetésének összetétele (a nővé-, 
nyék fa jtá i és a beültetés térbeli elrendezése);

— a zöldfelületi elem ek felaprózottsága;
— a lakóterület term észetföldrajzi adottságai 

(talaj, klím a s tb .);
— a zöldfelületek funkcionális igényeknek 

megfelelő felszereltsége.
A szám ítások azt igazolták, hogy nem  m u ta t

ható ki lineáris összefüggés a zöldfelületrendszer 
összes fajlagos m ennyisége és a létesítési költsé
gek között. Sőt, m inél kisebb a kerttervezésre 
rendelkezésre álló terü let, annál nehezebben, il
letve annál költségesebben biztosíthatók a ren 
deltetés szerinti funkciók feltételei. A  z ö l d f e l ü 
l e t e k  m e n n y i s é g é n e k  c s ö k k e n t é s é v e l  t e h á t  n e m  
l e h e t  a  l é t e s í t é s i  r á f o r d í t á s o k a t  j e l e n t ő s e n  c s ö k 
k e n te n i .  A  b ru ttó  lakóterü let fajlagos létesítési 
költségén belül a zöldfelületek létesítési költsé
gének nincs nagy súlya. (Alapszinten felszerelt 
lakóterületnél a b ru ttó  létesítési költség 1— 
2% -át, közepes szinten felszerelt lakóterületnél 
1,5—2,5%-át, m agas szinten felszerelt lakó terü 
letnél 1,5—3,0% -át képviselik a zöldfelület-léte
sítési költségek.) T ehát az egyszeri, létesítési rá 
ford ításokat figyelem be véve, a zöldfelületek 
összes m ennyiségének csökkentése csak elhanya
golhatóan kism értékű m egtakarítást jelent.

A f e n n t a r t á s i  ráford ítások  vizsgálatánál azt 
tapasztaltuk, hogy a létesítési ráford ításokat be
folyásoló tényezőkön felül jelentős befolyásoló 
tényező a d ifferenciált zöldfelület-elem ek hasz
nálatának  intenzitása. U gyanakkor a zöldfelüle
tek m ennyisége és a használat intenzitása szo
ros összefüggést m utat. A m ennyiben helytele
nül értelm ezett takarékossági szándékkal a m é
retezést a szükséges fajlagos érték  alá szorítjuk, 
ezzel a használat tú lzott intenzitását idézzük elő. 
A szükséges fajlagos érték  alatti m éretezéssel te 
hát a használat in tenzitásának növelésével p á r
huzam osan a fenn tartási ráford ítások  ugrássze
rű  növekedést m utatnak. (Dr. Radó Dezső: 
,,K erttervezés, -építés és használat kölcsönhatá
sai” c. m unkájában  kim utatta , hogy a zöldfelü
letek alulm éretezése a fenn tartási költségeket 
5—6 F t/m 2/év  értékről 20—25 F t/m 2/év értékre 
növelheti!)

A létesítési és fenn tartási ráfordítás-vizsgála
tok végkövetkeztetései az alábbiak:

— A zöldfelületek összes m ennyiségének 
csökkentése jelentéktelen m egtakarítást idéz elő 
a létesítési költségekben, ugyanakkor többlet- 
ráford ítást eredm ényez a fenntartási költségek
ben.
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— A zöldfelületrendszer összes m ennyiségén 
belüli, funkcionálisan indokolt differenciálás 
m egtakarítást eredm ényez m ind a létesítési, 
m ind a fenn tartási ráfordításokban.

— A lakóépületek átlagszintszám ának növe
lése nem  csökkenti sem a zöldfelület-létesítési, 
sem a fenn tartási ráfordításokat.

— A létesítési költségek bizonyos m értékű  
növelése árán  (pl. talajcsere, kedvezőbb fen n ta r
tási igényű, de költségesebb növényfajták  tele
pítése, költségesebb felszerelések biztosítása stb.) 
e költségtöbbletet többszörösen m eghaladó fenn
tartási ráfo rd ítás-m egtakarítást eredm ényezhet.

— A zöldfelületrendszer dologi feltételeinek 
(pl. öntözővíz-hálózat, kertm űvelő gépek stb.) el
hagyása jelentős többle tráfo rd ítást tesz szüksé
gessé m ind a fenn tartás, m ind az ú jralétesítés 
vonatkozásában.

— A zöldfelületi elem ek differenciált m ére te
zése és kialakítása, a növényanyag összetételé
nek jó m egválasztása az élőm unka-ráfordítás 
vonatkozásában jelentősebb ráfo rd ítás-m egtaka
rítás t eredm ényez, m int a költségráfordítások
nál.

Az összefoglalva ism ertetett, többirányú  vizs
gálat eredm ényei azt bizonyítják, hogy a bioló
giai kondicionálás szem pontjából szükséges ösz- 
szes zöldfelület-m ennyiség differenciálásánál a  
k ü lö n b ö z ő  r e n d e l t e t é s ű  z ö l d f e l ü l e t i  e l e m e k  
f u n k c i o n á l i s  k ö v e t e l m é n y e i t  é s  a  l é t e s í t é s - f e n n -  
t a r t á s - ü z e m e l t e t é s  s z e m p o n t j a i t  s z e m b e s í t e n i  
k e ll .  A jövőben követendő m egoldást e szem
pontok közös optim um a adja. Nyilvánvaló, hogy 
a közös optim um  nem  azonos az összetevők op
tim um ával. A m ennyiben a közös optim um  érde
kében valam elyik összetevő vonatkozásában 
kom prom isszum ot kell kötni, az lehetőleg ne a 
funkcionális követelm ényeket érintse. Funkcio
nális szempontból a zöldfelületrendszer elemei 
közül a legfontosabb elem a lakóépületekhez 
közvetlenül kapcsolódó, a lakás funkcionális te 
rü letét kiterjesztő „közkert”. Ezek m éretezésénél 
és kialakításánál nem  szabad funkcionális 
kom prom isszum ot kötni a ráford ítások  csökken
tése céljából. A napi funkcionális követelm ények 
szem pontjából kisebb jelentőségű, de a biológiai 
kondicionálás szem pontjából mégis feltétlenül 
szükséges park  lehet az a zöldfelületi elem, 
amelynél bizonyos határok  között a kom pro
misszum megengedhető. A kom prom isszum  en
nél a zöldfelületi elemnél úgy köthető meg, hogy 
a szükséges m ennyiség m aradéktalan  biztosítása 
m ellett fenn tartás szem pontjából igénytelen nö
vénybeültetést alkalm azunk. A K ertészeti Egye
tem m el fo ly tato tt konzultációk során az a közös 
álláspont alakult ki, mely szerint a lakóterületi 
park  rendeltetését betöltő zöldfelületi elemek 
extenzív fenn tartási igénnyel, ,,parkliget”-ként 
történő kialakítása jelentősen csökkenthetné a 
lakóterületi zöldfel ületrendszer fenn tartási 
gondjait. Ez közelebbről azt jelenti, hogy a lakó- 
terü leti parkot erdőként, fen n ta rtás t alig igénylő

5 T e l e p ü l é s t u d o m á n y i  K ö z l e m é n y e k

fák beültetésével kellene k ialakítani. Éz a meg
oldás biztosítaná az alábbi előnyöket:

— az összefüggő „park lige t” elem eket m ár a 
részletes rendezési. tervek  kijelölhetnek, s a la
kóterület realizálását megelőző előfásítással biz
tosítani lehetne, hogy m ire  a lakóterü let felépül, 
a parkliget m ár kondicionáló h atást fejtsen  ki;

— a park liget úgyszólván nem  igényel fenn
tartást, kondicionálás szem pontjából viszont 
igen kedvező;

— az extenzív fenn tartási igényű p a rk  a ké
sőbbiekben bárm ikor — am ikor a rra  a feltételek 
m egérettek — intenzív p ark k á  a lak ítható ;

— létesítési költsége úgyszólván elhanyagol
ható, a későbbi intenzifikálás céljára csupán a 
vízvezeték-hálózati csatlakozást kell egyidejűleg 
kiépíteni;

— az előfásítás m eggátolhatná azt a jelenlegi 
gyakorlatot, m elyben a park  szám ára fen n ta rto tt 
te rü leteket többnyire beépítik, s m ire a park  k i
a lak ítására  lehetőség lenne, m ár nincs szabad 
terület.

A park liget létesítési és fenn ta rtási rá fo rd ítá 
sokban jelentkező m egtakarításai lehetővé teszik 
a többi funkcionális zöldfelületi elem igényesebb 
kialakítását. A lakóterü letek  zöldfelületeivel 
szemben tám aszto tt lakossági igények és a rá fo r
dítások csökkentésére irányuló  törekvések p á r
huzamos figyelem bevételével, az összes zöldfelü
leten belüli differenciált m éretezésre az alábbi 
javaslato t dolgoztuk ki. A zöldfelületrendszeren 
belül lényegében három féle, funkcionális ren 
deltetés szem pontjából különböző zöldfelületi 
elem m egkülönböztetését javasoljuk. A negyedik 
zöldfelületi elem típus, a hulladék zöldfelületi 
elem a rendszer k ialak ításánál elkerülhetetlenül 
adódik, így a tervezés során ezzel is számolni 
kell.

A zöldfelületi elem 
típusa

Biztosítandó fajlagos 
mennyiség

Alap Közepes Magas 
szinten

felszerelt lakóterületen 
m2/fő

„A” Közkert 
(hulladékter. 
nélkül 4,5—5,0 4* Ъл 1 Ul 0 4,5— 5,0

Közpark-elemek, 
ezen belül 

„Bi” Játék- 
es sportcélú 
zöldterületi 
elemek 1,0— 4,0 1 ,5— 4,5 2,0— 5,0

„B2” Parkliget 1,0— 6,0 1 ,5— 8,0 3,0—10,0
„C” Hulladék-elemek 

(Az ,,A”, „B|”, „B2” 
típusú elemekből) 0,5— 1,0 0 ,5— 1,5 0,5— 2,0

összes zöldfelület 7,0—16,0 8,0—19,0 10,0—22,0

Mivel m egítélésünk szerint az „A” típusú ele
m ek: a közkertek a legfontosabbak a funkcioná
lis rendeltetés szem pontjából (ezt vizsgálataink 
is alátám asztották), javasoljuk ezek további
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funkcionális differenciálását, az alábbiak sze
rin t:

Kisgyermekek részére 
(0—6 évig)

Nyugdíjas korosztály 
részére

Közbenső korosztályok’ 
részére

Közkert összesen:

0,3 m2/lakos játszókért 
+  1,2—1,3 m3/lakos
kondicionáló kert 

1,5—1,6 m2/iakos pihenő- 
és kondicionáló kert 

0,8—0,9 m2/lakos játék- 
és szórakozási célú 
kert

4,5—5,0 m2/lakos

M int azt korábban a ráfordítások vizsgálatá
nál ism ertettük , foglalkoztunk a lakóterületi 
zöldfelületrendszer növényösiszetételének kérdé
seivel is. Jelenlegi gyakorlatunk szerint a lakó- 
terü leti zöldfelületek növénybeültetése átlagosan 
az alábbi összetételt tü k rö z i:

— gyepfelület
— cserje
— virág
— burkolt felület
— fa

65—70%
7—10%

0,5%
20%

átlagosan 80 fa/ha.

Látható, hogy az összes növénnyel beülte te tt 
felületen belül rendkívül m agas a gyepfelület 
aránya. A fenn tartási gondok jelentős részét ez 
okozza. A gyep ka rb an ta rtása  erősen élőm unka
igényes. Megfelelő k a rb an ta rtás  h iányában, a 
a használat intenzitása következtében ism ételt 
létesítési költségek jelentkeznek. A gyepfelület 
m agas aránya a funkciók szem pontjából sem 
kedvező; szükséges a rányát m inden zöldfelületi 
elem típusnál egyedileg lehet csak m eghatározni. 
A javasolható növény összetételnél a funkcioná
lis szem pontok elsődlegessége m ellett a fen n ta r
tási problém ák lehetséges csökkentését tűz tük  ki 
célul. V izsgálataink és konzultációink eredm é
nyeként az alábbi javaslato t fogalm aztuk meg a 
különböző funkcionális rendeltetésű  elem ek nö
vényösszetételére :

JAVASOLT ARÁNY
Növényfajta
megnevezése „A”

az
„Bi” „B2’> „C” 

típusú elemeknél (%)
Gyepfelület 50 40 — 20
Gyep-pótló 1 —  __ __
Cserje 17 30 — 40
Virág 2 —  __ __
Burkolt felület 30 30 — __
Előfásítás — — 95 __,
Vegyes korú fa 100 fa/ha 120 fa/ha — 100 fa/ha

A létesítési és fenn tartási ráfordítások költ
ség- és élőm unka összetevőinek vizsgálatai azt 
m utatták , hogy a lakóterületek  növényösszetéte
lének javasolt arányával

— a létesítési költségek 5—10%-kal,
— a fenntartási költségek 15—30%-kal,
— az élőm unka-ráfordítások 10—25%-kal 

csökkenthetők. (A lakóépületek átlagszintszá-

m ának növelésével a m egtakarítás m értéke rela
tíve csökken.)

A lakóterü leti zöldfelületrendszer szervezésére 
és a különböző funkcionális rendeltetésű  zöldfe
lületi elemek k ialak ítására az alábbiak szerinti 
irányelveket fogalm aztuk meg.

A z egységes zöldfelületrendszer szervezésének  
elvei.

A  lakóterületek  zöldfelületrendszere — m int a 
közlekedési rendszer is — szerkezetm eghatározó 
tényező. A különböző rendeltetésű  zöldfelületi 
elemek kapcsolódása, felfűzése, jelentősen befo
lyásolhatja a lakóterületi egységeken belüli bel
ső tagozódást. A  zöldfelületrendszer akkor ked-  
vező, ha a lakosság kisebb-nagyobb közösségi 
csoportjai részére a térbeli keretek folyamatos  
és hierarchikus rendszerét alkotja. A  rendszerré 
szervezés m ódját, az elemek felfűzését és kap
csolódását az alábbi külső tényezők befolyásol
h atják :

— a lakóterü let term észetföldrajzi és fizikai 
adottságai;

— a lakóterü let városszerkezetben elfoglalt 
helye, szerepe és nagyságrendje;

— a lakóterü letet befogadó település nagyság
rendje és term észeti adottságai;

— a lakóterü le te t körülvevő terü letek  zöld
felü let-elláto ttsága ;

— a lakóépületek átlagszin tszám a;
— a lakóterü let felszereltségi kom plexitása (1. 

a 3 féle sem atikus felszereltségi modellt).
A legintenzívebb használatnak k ite tt közker

tek és az ugyancsak fontos funkcionális rendel
tetésű sport-, já ték - és szórakozási célú zöld- 
felületi elem ek egymáshoz kapcsolódása sem ati
kusan két rendszer szerint tö r té n h e t:

— Z ártabb rendszer esetén a kisebb lakóte
rü leti szerkezeti egységeken belül az intim ebb 
igénnyel k ia lak íto tt közkertek és az alapfokú 
gyerm eknevelési intézm ények kertje i kisebb, 
sejtszerű egységeket alkotnak. A já ték - és sport
célú zöldfelületi elemek ezektől térben viszony
lag elkülönülnek. A köztük levő kapcsolatot a 
gyalogútrendszer biztosítja.

— N yíltabb rendszer esetén a kisebb lakótöm 
böket kiszolgáló közkertek beleolvadnak a já ték- 
és sportcélú zöldfelületi elemekbe, m ajd ezek 
folytatólagosan alakulnak át parkliget elemmé.

A zártabb rendszer a kö-zkertek intim  kiala
kítása, míg a nyíltabb rendszer a lakóterület 
biológiai kondicionálása szem pontjából kedve
zőbb. A lakóterületek  zöldfelületrendszerét és 
közlekedési hálózatát egymással szoros összefüg
gésben, team -m unka keretében szükséges te r
vezni.

A  közkertek  („A ” típusú elemek) kialakításá
nak elvei.

A  közkertek tervezőjének a rra  kell törekednie, 
hogy a hagyom ányos lakókertek  minél több 
pozitívum át átm entse. Az iparosított építés kor-
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Szakában, a tömeges lakásépítés keretében lé tre 
jövő lakókörnyezetben a közkerteknek rendkívül 
nagy szerepe van a környezet hum anizálásában, 
esztétikai m egform álásában. A lakóépületekhez 
közvetlenül kapcsolódó zöldfelületeken kisebb- 
nagyobb m értékben m inden korosztály szám ára 
biztosítani kell a napi rekreáció legalapvetőbb 
feltételeit, de elsősorban a kisgyerm ekek és az 
idősebb korosztályok szám ára kell a fizikai ke
reteket az igényelt funkcióhoz legjobban alkal
mazkodva kialakítani. A rra  kell törekedni, hogy 
a közkertek alkalm asak legyenek m ind az ind i
viduális igények, m ind a közösségi kapcsolatok 
feltételeinek kielégítésére. Célszerű a közkertek 
közhasználatát (a lakótöm bön kívüli használók 
vonatkozásában) bizonyos m értékben  korlátozni. 
Ez részben az épületkonfigurációknak a zöldfe
lü letrendszerrel összefüggő tervezésével, részben 
más eszközökkel biztosítható. (Ilyen eszköz lehet 
pl. az épületek közötti dom borzat megm ozgatása, 
a növényzet és a felszerelési tá rgyak  jó m egvá
lasztása és térbeli elhelyezése stb.) A közkertek 
legkisebb összefüggő nagysága 500—600 m 2 kö
rü l legyen. A növényzet telepítésével kapcsola
tosan az alábbiak javasolhatók:

— az előkertek lehetőség szerint alkossanak 
egységes sávot, a sávok szélessége alkalm azkod
jék  a gyep vágó gép m éretéhez;

— kedvező, ha a já tszó terek  a 0—6 éves kor
osztályon belül is kisebb egységekre tagozódnak 
az együtt játszó csoportnagyságoknak (10—15 
gyerm ek) megfelelően. A kisebb egységeket cél
szerű egym ástól cserjével, sövénnyel elkülöní
teni;

— az idősebbek pihenőhelyei lehetőleg fák 
között, a gyerm ek játszó helyektől kissé távolabb 
nyerjenek  elhelyezést. Az időben eltolt haszná
la t következtében közös k ertte rü le tek  is k iala
kíthatók;

— célszerű a közkertekbe 90— 100 fa/ha 
mennyiségű vegyes korú  fá t telepíteni. A fák 
ültetése hálós rendszerben tö rtén jék , hogy a fák 
alatti felületek gépi fenn ta rtása  egyszerűbb le
gyen.

A  játék-, sport- és rekreációs célú e lemek k i
alakításának elvei.

Mivel ezek az elem ek funkcionálisan a n a
gyobb gyerm ekek és a felnőtt korosztályok zajo
sabb és nagyobb m ozgásigényű tevékenységei 
keretéül szolgálnak, így célszerű, ha a lakóépü
letektől távolabb, m integy 300—500 m megköze
lítési távolságban kerülnek kialakításra. A ki
alakítás m ódja az aktuális tevékenységtípusok 
fajtáitó l és összetételétől függ. További belső ta 
golásukra ezért konkrét m éretezési javaslato t 
nem fogalm azunk meg. Felszereltségük a ttrak - 
tivitása az intenzív kihasználás alapvető felté
tele. Célszerű a nagyobb gyerekek szám ára — a 
sportolásra alkalm as terü leteken  kívül — fás, 
bokros, rom antikusabb részek kialakítása. A 
biológiai kondicionálás fontosságára tek in tette l

javasolható 120—130 fa/ha m ennyiségű, lehető
ség szerint vegyes k o rú  fa telepítése. A fák 
beültetésére a közkertnél javasoltak  irányadók. 
A játszó- és sportterü letek  növényzettel nem  fe
dett. fe lü leteit lehetőség szerint olyan bu rko la tta l 
célszerű megoldani, m elyek kism értékben kon
dicionálásra is alkalm asak, m ásrészt fenn tartási 
ráford ításigényük alacsony. A kondicionáló célú 
növényzetet (fákat, cserjéket) lehetőleg koncent
ráltan , míg a já ték - és sportcélú létesítm ényeket 
dekoncentráltabban célszerű elhelyezni. Ezek 
m egfelelő árnyékolását (50—60%) fásítással 
kell biztosítani. A já ték-, sport- és rekreációs 
célú zöldfelületi elem ek javasolható legkisebb 
összefüggő nagysága: 0,5—1,0 ha.

A  parkligetek kialakításának elvei.
A  park liget elem ek szükségességét részben a 

jelenlegi zöldfelület-kialakítási gyakorlat súlyos 
fenn tartási problém ái, részben az új lakóterü le
tek  biológiai kondicionálásának m egoldatlansá
gai vete tték  fel. Mivel a lakótelepek létesítésé
nél a lakóterü leti parkok  m egvalósítása az eddi
gi gyakorlatban  többnyire elm aradt, — ez fő
ként az igényesen tervezett, in tenzív fenn tartási 
igényű park tervek  m egvalósításánál jelentkező 
többletköltségekre vezethető vissza —, a meg
valósított lakóterü letek  nem hogy jav íto tták  vol
na, hanem  ron to tták  a befogadó települések bio
lógiai kondicionáitságát. E tendencia tartósodása 
az urbanizációs árta lm ak  ugrásszerű növekedé
séhez vezethet. A lakóterü letek  — s ezek által a 
települések — kondicionálása ráfordításnöveke
dés nélkül a közeljövőben csak úgy oldható meg, 
ha a szükséges zöldfelületrendszer egy részét 
extenzív fenn tartási igénnyel, de az alapvető 
rendeltetés szem pontjából egyenértékűen alak ít
juk  ki. A parkligetek  m éretezését leginkább a 
lakóterület városszerkezeti elhelyezkedése, ill. a 
befogadó település term észetföldrajzi adottságai 
befolyásolják. Több lakóterü let csatlakozó elhe
lyezkedése esetén a parkliget koncentráltan, 
több lakó terü letet kiszolgálva létesülhet. Ilyen 
esetekben is a javasolt m éretezési m utatók 
irányadóak. A park ligetek  elhelyezését részben 
a term észeti adottságok (pl. meglevő term észeti 
tényezők: erdők, v ízpart stb.), részben a telepü
lésszerkezeti összefüggések befolyásolják. A 
parkligetek  javasolható m axim ális megközelítési 
távolsága: 800—1200 m. Legkisebb összefüggő 
nagyságuk: 2,0—4,0 ha. A telepítendő fa fa jták at 
a klim atikus adottságok figyelem bevételével 
kell m egválasztani.

A  hulladék zöldfelületek kialakításának elvei.
H ulladékterületek  a közkertek és a já ték - és 

sportcélú zöldfelületek k ialakításánál elkerülhe
tetlenül adódnak. F enn tartási szempontból 
ugyancsak hulladék-elem eknek tek in thetők  az 
u takat szegélyező fasorok, a parkolóhelyeket 
kondicionáló zöldfelületek is. K ialakításuknál, 
ill. növénytelepítésüknél a fenn tartás szempont-
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ja it kell elsősorban figyelembe venni: gyepfelü
letek helyett inkább kis fenn tartási igényű cser
jék  és öntözést nem  igénylő fák javasolhatók.

A  kutatás általánosítható tapasztalatai a vá
rosrendezési tervezés-kutatás számára

K utatásunk  során több olyan problém akörrel 
találkoztunk, m elyek a koordinált ku tatások  és 
a szakági tervezési fo lyam atok szorosabb össze
kapcsolásának szükségességét vetették  fel. A la
kóterületek zöldfelületrendszerének jó k ialak ítá
sa pl. szorosan összefügg

— a lakóépületek, épületkonfigurációk,
— a közlekedési hálózat és
— a közm űhálózat

tervezésének-m egvalósításának m űszaki-gazda
sági kérdéseivel. E tanu lm ányunkban  ism erte
tett, v itaalapul szolgáló m éretezési és k ialak ítá
si javaslatok pl. feltételezik

— a lakóterületi gépkocsiparkolás,
— a közm űhálózat-fektetés,
— a lakóépület-kapcsolási és elhelyezési mó

dok jelenlegi gyakorlatának  revízió ját és szük

ségszerű korszerűsítését. A zöldfelület-fenntar
tási gondok csökkentésének egyik alapvető fel
tételé pl. a jelenleginél kedvezőbb, kis fenn ta r
tási igényű növényfajták  kikísérletezése és a 
faiskolák kapacitásának növelése. A zöldfelület- 
k ialakítás jelenlegi gyakorlatának  m egnyugtató 
m egjavításához több olyan a lapku ta tásra  lenne 
szükség — elsősorban a biológiai és a tá rsa 
dalom tudom ányok terü le tén  —, m elyekkel ma 
egyáltalán nem  foglalkozunk. Nem  tisztázott pl. 
m a még kellően az em ber m int biológiai lény 
pszichikai és szociológiai síkokon jelentkező 
környezetigénye.

V áltoztatni kellene a települések zöldfelüle
teire és zöldterületeire vonatkozó statisztikai 
adatgyűjtés gyakorlatán  is. A zöldfelület-fenn
ta rtá s  dologi-jogi-szervezeti feltételeinek bizto
sításához naprakész n y ilván tartásra  van szükség 
a fen n ta rtás t igénylő zöldfelületekről. Feltétle
nül szükséges lenne a zöldfelületek problém akö
rének települési és regionális szintű vizsgálata 
is. A nagyobb léptékű összefüggések tükrében 
jelen tanulm ányunk m egállapításai is nyilván 
korrekcióra szorulnának.
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T E L E P Ü L É S E K  M I K R O S Z E R K E Z E T É N E K  
L O G I K A I  M O D E L L J E

M EG G YESI T A M Á S

Bevezetés

A településtudom ányi ku tatások tém aköréből 
mind ez ideig háttérbe  szorultak azok a kérdés- 
feltevések, am elyek az em beri települések m ik- 
roszerkezetének m ibenlétére, a szerkezet genezi
sének d ia lek tikájára  és ezzel a m akroszerkezeti 
jelenségek alap jára  u ta lnának . Települések m ak- 
roszerkezetének tervezéséhez számos rendező elv 
áll rendelkezésünkre; ilyen a különböző tevé
kenységek eloszlása, az övezeti rendszer, a te rü 
letfelhasználás, az ú thálózat h ierarchiája, vagy 
a lakóterületi egységek rendszere. A m ikrokör
nyezet tervezésénél azonban többnyire in tu í
ciónkra vagyunk utalva. A benapozás, az átszel- 
lőzés, a távolságtartás, a laksűrűség, a kiszolgál- 
hatóság stb. norm atív, m ennyiségi jellegű köve
telm ényei a m ikrokörnyezet szerkezetére még 
semmilyen u talást nem  tarta lm aznak ; azt szabá
lyozni képesek, de „program ozni” nem. Ezért az
tán a tervezési gyakorlatban tág té r nyílik a 
szubjektív, tervezői egyéniségtől és képességtől 
függő alak ításra; ez pedig, m ivel a m ikrokör
nyezet kerül használójával a legszorosabb köl
csönhatásba, nagy felelősséget ró a tervezőre. 
Anélkül, hogy a tervezés fo lyam atában érvénye
sülni kívánó alkotói szabadság jogosságát és 
szükségességét vitatnánk, fel kell vetni azt a 
kérdést, hogy nincsenek-e a m ikroszerkezet ala
kításában spontán érvényesülő — vagy érvénye
sülni kívánó — törvényszerűségek, am elyek 
akara tlan  m egsértése egy rendkívül komplex, 
ökológiai term észetű rendszer egyensúlyi tö rvé
nyeibe ütközik? A kérdés úgy is m egfogalm az
ható, hogy vannak-e a település m ikroszerkeze- 
tének általános érvényű kategóriái, am elyek nél
kül sem leírni, sem tervezni, sem elképzelni nem  
lehet em beri környezetet? Ha vannak ilyen k a 
tegóriák, akkor azok egy összefüggő nyelvi rend
szert is alkotnak, am elynek s tru k tú rá ja  van és 
ebben a struk tú rában , valam int annak változá
sában a valóságnak kell visszatükröződnie. E 
tanulm ány keretében e feltételezett s tru k tú rá t 
próbáljuk  rekonstruáln i azzal a meggyőződéssel, 
hogy az egyben a m ikroszerkezet tervezésének 
objektív  logikáját is képviseli.

A m ikroszerkezet képletét évezredeken át az 
utca, és az utca két oldalán sorban álló telkek, 
ül. épületek határozták  meg. Az épület m inden 
esetben az utcára nyílott, az utca m integy szer

vezte, sőt egyfajta  közösséggé is form álta kör
nyezetét. Az utca ugyanakkor évezredeken ke
resztül m indenfajta  kom m unikáció csatornája is 
volt, am elyben a já rm ű - és gyalogosforgalm on 
túl sokszor még a ny ílt szennyvízelvezetés is he
lyet kapott. A képlet jelentőségét és rendkívüli 
stab ilitását az a körülm ény adta meg, hogy m in
den egyes telek, ill. épület közvetlen kapcsolat
ban állt a kom m unikációs folyam atok egyetlen, 
egyesített rendszerű csatornájával, az utcával.

Nem nehéz azonban észrevenni, hogy az utca 
viszonylag differenciálatlan  kom m unikációs sze
repe m ellett m indig viszonylag d ifferenciált tá r 
sadalm i funkciókat tö ltö tt be. Az osztály társa
dalm ak történetében  az utca a re la tív  vagy ab
szolút szegregáció fizikai képlete („zsidó u tca”, 
„szerb u tca”, vagy a m agasabb jövedelm ű ré te 
gek elegáns utcái stb.), m iközben bizonyos tevé
kenységek is hajlam osak egy-egy u tcában kon
centrálódni („aranym űvesek u tcá ja” vagy a mai 
belvárosi üzletutcák stb.), nem  beszélve néhány 
utcának a környezetében betö ltö tt különleges 
szerepéről („szépkilátó u tca”, folyóparti sétá
nyok stb.) és forgalm i jellegéről. U gyanakkor 
kezdettől fogva érvényesült a központi hely 
szerkezetalakító szerepe is, hiszen számos későb
bi település m agvát egy-egy központi tevékeny
ség, ill. funkció (vár, palota, szakrális hely, piac 
stb.) határozta  meg. Ezzel párhuzam osan azok 
az u tak , am elyek a központi helyhez vezettek, 
nyilván m ásként épültek be, más szerepet töl
tö ttek  be a település-társadalom  életében, m int 
a többiek. Ezzel a hálózati és a te rü le ti m unka- 
megosztás elve tu lajdonképpen kezdettől fogva 
adott volt.

Az utca és a rá  szerveződő telkek képlete a 
m ikroszerkezet építésének évezredek óta meg
szokott, term észetes m ódja egészen a modern 
építészet forradalm áig. A viszonylag heterogén 
úthálózattal besűrűsödő nagyvárosi fejlődés 
azonban a m últ század m ásodik felétől kezdő
dően kiélezte az utcás szerkezetben rejlő ellent
m ondásokat. A városi funkciók terü le ti diffe
renciálódása, am elynek később a motorizáció 
adott soha addig nem  tapasztalt lendületet és 
form át, a hálózatokon lebonyolódó kom m uniká
ciós form ák erős differenciálódásával já r t 
együtt. A hálózati és a te rü leti m unkam egosztás
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között ugyanakkor egyre növekvő m eg-nem -fe- 
lelés tá to n g : a tevékenységek átcsoportosulása 
nem képes lépést ta rtan i az úthálózat m egválto
zott rendszerével. A kom m unikációs forradalom  
a településszerkezet legdinam ikusabb, de egyre 
m egem észthetetlenebb tényezőjévé válik. A mo
dern építészet figyelm ét azonban nem  annyira 
a településszerkezet, m int inkább  a lakásépítés 
problém ái kötik  le. A telekspekuláció érzéketlen 
a lakás a laprajzára, így a kapitalista  városfejlő
dés eredm ényeképpen a lakótöm bök lakásainak 
három negyed része szükségszerűen világítóud
varokra néz. Ez a lehetetlen szituáció vezeti a 
m odern építészetet a 20-as évektől kezdődően 
arra, hogy a ,,korszerű” lakás tömeges építési 
lehetőségének biztosítása érdekében száműzze a 
bajok két eredendőnek vélt okát: a telekm agán
tu lajdon rendszerét és a tömbös beépítést, vagy 
ami ugyanazt jelenti: az utca m eghatározó sze
repét a városépítésben. Corbusier jelszava: ,,Meg 
kell szabadítani a beépítést az utca zsarnoksá
gától!” — lényegében a tö rténeti szerkezetfejlő
dés alapelvének tagadását képviselte. Ennek a 
valóban forradalm i te ttnek  az eredm ényeképpen 
m egjelentek az É—D-i hossztengellyel te lep íte tt 
sávházak, am elyek jól tájolható, egészséges la
kásalaprajzokat b iztosítottak és az u tcának m int 
afféle szükséges rossznak „kiszolgáló” szerep 
ju to tt. Az utca m ásodrendű elemmé vált és 
funkciója a m erő forgalom, ill. szállítás áram lás
tani vonatkozásaira korlátozódott, környezete 
pedig csak ortogonális m egjelenésében, a való
ságtól szigorúan absztrahálva kerü lhete tt a te r 
vezői gondolkodás fogalom tárába. így jöhettek  
létre a lakótelep-építkezések „beépítési m ódjai”, 
avagy a környezetalakítás szerkezettől függetle
n íte tt „alkotói szabadsága”. Ez a szabadság p er
sze egyik oldalról a technológia és a gazdaságos
ság param étereinek  áldozatává vált, m ásik ol
dalról pedig egy partta lan  d ivatváltás form aliz
m usába fulladt. Ha a szerkezetfejlődés évezredes 
hagyom ányát tézisnek tek in tjük , akkor az u tób
bi fél évszázad m odern városépítészetének ered
m ényét antitézisnek kell m inősítenünk. V alójá
ban van is valam i ,,anti-város”-ias jellege az új 
lakótelepeknek, ami azonban nem  annyira a vá
ros tagadásában, m int inkább annak pszeudo- 
jellegében nyilvánul meg. Nyilvánvaló, hogy a 
kibontakozást a d ialektika jegyében egy olyan 
szintézisnek kell m egvalósítania, am ely — meg- 
szüntetve-m egtartva — felhasználja a tö rténeti 
szerkezetfejlődés logikáját, de beépíti a m odern 
urbanisztika v ívm ányait is. E szintézis alapelve 
csak a te rü leti és hálózati m unkam egosztás egy
m ásrau taltságának  és kölcsönhatásának szerke
zetalakító szerepe lehet. Ahhoz azonban, hogy 
ezt a rendező elvet ú jraértékelhessük és meg
találhassuk benne azt, ami a tö rténeti képletek
kel azonos és kim utathassuk, am iben különbö
zik, a m ikroszerkezet s tru k tú rá já t az emberi 
környezet egészéből kell szárm aztatnunk. Ezért 
először a szerkezet m ibenlétét k íséreljük meg

levezetni a fizikai környezet funkcionális elem
zésével.

1. A fizikai környezet funkciói 
és a tevékenységek

A település m ikroszerkezetének kifejtéséhez 
először a szerkezet kategóriáját kell definiál
nunk; ehhez viszont tisztázni kell a fizikai kör
nyezet fogalm át és funkcióját. Az em ber fizikai 
környezetén általában egy összefüggő, három di
menziós te re t értünk, amely m indig bizonyos — 
a későbbiekben még definícióra szoruló — tevé
kenységek vagy tevékenységcsoportok fizikai 
keretéül szolgál. A fizikai környezet tehá t alap
vetően a t á r s a d a l o m  m o z g á s f o r m á i  é s  a z  e cé lra  
a l k a l m a s s á  t e t t  t e r m é s z e t  d i a l e k t i k u s  v i s z o n y á t  
jelenti. Egy adott tevékenységcsoport fizikai ke
retét ugyanakkor úgy értelm ezzük, hogy elvo
natkoztatunk  attól, hogy ez a té r m int a term é
szet egy darab ja  a m aga érintetlenségében, k i
sebb vagy nagyobb adaptációval, vagy akár mes
terséges, ép íte tt módon vált-e alkalm assá fel
adatának  betöltésére.

A fizikai környezet funkciója csak a term észet 
és a társadalom  dialektikus viszonyából vezet
hető le. Ahhoz, hogy az em ber biológiailag élet
ben m aradhasson, állandó anyagcserében kell 
lennie a term észettel. E kölcsönhatásban az em
ber kétfajta , egym ással ellentétes jellegű, dialek
tikus viszony k ialak ítására  tö reksz ik :

egyrészt k a p c s o l a t o t  keres vele,
m ásrészt v é d e k e z i k  ellene.
A term észettel való viszony tehát szelektív je l

legű: az em ber úgy választja meg tartózkodási 
helyét, m ajd úgy alak ítja  á t környezetét és ké
sőbb olyan építm ényeket és szerkezeteket hoz 
létre, hogy általuk hozzá tud jon  férni a term é
szet szám ára létfontosságú anyag- és energiafor
rásaihoz, ugyaniakkor pedig kiküszöbölje, ill. tá 
voltartsa a szám ára veszélyt jelentő term észeti 
erőket. Ennek megfelelően az em ber szám ára al
kalm assá te tt és m esterségesen k ialak íto tt kör
nyezeti elemek együttese egy összefüggő s z a b á 
ly o z á s i  r e n d s z e r t  alkot, am elynek az a funkció
ja, hogy fenn tartsa  az em ber és a term észet közti 
anyagcsere egyensúlyát.

A term észetnek ez az „elem beriesítése” azon
ban nem csak a biológiai egyensúly, hanem  a tá r 
sadalm i lét külső feltételeinek m egterem téséhez 
is hozzájárul. Sőt, az ép íte tt környezet ugyan
olyan jellegű szabályozó szerepet tölt be a tá r 
sadalom elemei, csoportjai, rétegei vagy osztá
lyai közt kialakuló anyagcserében, m int am ilyet 
az em ber és a term észet közt betöltött. így a fi
zikai környezet funkciója a társadalm on belüli 
kívánatos egyes kapcsolatok m egterem tésére, il
letve mások m egakadályozására irányul, vagyis 
részt vesz a társadalm i környezet egyensúlyának 
fenntartásában . Ezért az ép íte tt környezetet jog
gal nevezhetnénk „ e l tá r  s a d a l m a s í t o t t ” t e r m é 
s z e t n e k  is.
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A fizikai környezetet ezek u tán  olyan ellenál
lás-kom binációnak fogjuk fel, am ely egyrészt a 
társadalom  és a term észet, m ásrészt a társadalm i 
környezet egységei közti rendezett anyagcsere 
szabályozására szolgál.

Ha a fizikai környezetet a t e r m é s z e t i  k ö r n y e 
z e t t e l  való kapcsolat szabályozásának oldaláról 
nézzük, elemei a következő főbb funkcionális 
csoportokba rendezhetők :

Kj kondicionálás (hő, fény, hang, szél stb. 
elleni védekezés, Ш. hatásuk  biztosítása),

К» kom m unikálás (víz, energiahordozók be
vezetése, ill. a m ellékterm ékek kivezetése és kö
zömbösítése).

A fizikai környezet elemei a t á r s a d a l m i  k ö r 
n y e z e t  szabályozásának oldaláról a következő 
funkcionális csoportokba so ro lhatók :

Ti a társadalm i m unkam egosztás során k i
alakuló tevékenységek fizikai kereteinek biztosí
tása és védelm e m ás tevékenységek zavaró h a 
tása ellen (családi otthon, rak tár-k incstár, te r
melési épületek, közösségi te rek  stb.),

T2 kom m unikáció: a térben  elválasztott te 
vékenységek közti kapcsolat biztosítása, ill. sze
lektálása (közlekedési pályák).

A fizikai környezet elem einek term észeti és 
társadalm i funkciói közt sajátos megfelelés áll 
fenn: Ki Ti-nek, Kt pedig T-j-nek feleltethető 
meg. Ez azt jelenti, hogy az elemek funkcionális 
szempontból két csoportra oszthatók: az egyik 
típus célja valam ilyen állapot vagy egy lokali
zált tevékenység fizikai keretének biztosítása; a 
m ásik típus viszont m indig hálózati jellegű, és 
feladata anyagok, személyek vagy inform ációk 
áram oltatása.

A fenti egyszerű összefüggés lehetőséget ad 
arra, hogy a településszerkezet fogalm át á lta lá
nosságban — első m egközelítésként — értelm ez
zük. A településszerkezet ezek szerint alapve
tően két különböző típusú környezeti elem kom 
binációja; az egyiket t e r ü l e t i  j e l l e g ű ,  a m ásikat 
h á ló z a t i  j e l l e g ű  elem nek fogjuk hívni. Mivel a 
hálózati elemek m inden esetben terü leti elem e
ket kötnek össze, kom binációjuk összefüggő té r 
beli rácsot alkot.

A fizikai környezet elem eit funkcionális szem
pontból te rü leti és hálózati jellegű elem ek cso
portjára  osztottuk. Nem vizsgáltuk azonban azt, 
hogy m ilyen viszony van e térelem ek és a ben
nük lejátszódó folyam atok közt. E folyam atok —• 
bár egym ásba folytonosan átcsapnak — diszkrét 
elem ekre bonthatók; ezeket az elem eket t e v é 
k e n y s é g e k n e k  fogjuk nevezni. Egy elemi tevé
kenységen m eghatározott cél érdekében és meg
határozott környezeti feltételek közt, bizonyos 
gyakorisággal ismétlődő olyan ak tiv itásokat é r
tünk, am elyek bár sok apró m ozzanatból tevőd
nek össze, de ezek funkcióikat a tevékenység 
egészének céljából nyerik. Ilyen több apró moz
zanatból összetevődő elemi tevékenység például 
az étkezés, a tanulás, a közlekedés, a m unka stb. 
Tevékenységnek fogjuk hívni azt is, amelyhez

nem  kapcsolódik közvetlenül az em ber aktív  je 
lenléte: így például a tárolást, vagy azt a gyár
tási folyam atot, am elyben a tevékenységet gépek 
végzik, és az em ber csak a  vezérlő táb lá t kezeli, 
a transzform átorállom ást vagy a gépkocsiparko
lást. A tevékenységek m indegyikében valam i
lyen fokon kom m unikatív  funkció is jelen van. 
Ez abból adódik, hogy tevékenységeink általá
ban m unkavégzés jellegűek és m int ilyenek in 
form áció-, im pulzus- és anyagcserével járnak, 
így például a bevásárlás lényegében árucsere 
jellegű tevékenység és elvégzéséhez hozzátarto
zik az elju tás és az elszállítás m ozzanata is. A 
tevékenységek egy m ásik csoportja viszont egy
értelm űen kom m unikációs jellegű, így m inden 
közlekedési, szállítási m űvelet vagy a zárt háló
zatokban á ram olta to tt víz és energia mozgása.

Ennek m egfelelően a tevékenységek két jel
legzetes csoportot képeznek: az egyiket t e r ü l e t i , 
a m ásikat t e r ü l e t k ö z i ,  vagy kom m unikációs je l
legű tevékenységtípusnak fogjuk hívni.

A  t e r ü l e t i  j e l l e g ű  t e v é k e n y s é g e k  a  f i z i k a i  k ö r 
n y e z e t  v a l a m i l y e n  r ö g z í t e t t  t é r e l e m é h e z  r e n d e l 
h e tő k ,  m í g  a  k o m m u n i k á c i ó s  j e l l e g ű  t e v é k e n y 
s é g e k  a f i z i k a i  k ö r n y e z e t  h á ló z a t i  j e l l e g ű  e l e m e i 
n e k  f e l e l t e t h e t ő k  m e g .  A  településszerkezet fo
galm a tehá t a településnek m in t rendszernek a 
fogalm ával esik egybe: a település eszerint k ö l 
c s ö n h a t á s b a n  l e v ő  e l e m e k  e g y ü t t e s e ,  ahol az 
elem kategóriája  a te rü le ti jellegű tevékenysé
gek és fizikai kereteik, a kölcsönhatás kategóriá
ja  pedig a kom m unikációs tevékenységek és há
lózataik kettős dialektikus egységpárjaként é r
telmezhető.

A településszerkezet tervezéséhez használt ed
digi fogalm ak lényegében a m egkülönböztetés és 
a szétválasztás egyszerű m űveletének eredm é
nyeképpen születtek meg. E fogalmi rendszer a 
funkciókeveredést csak m int engedm ényt, m int 
a racionális szerkezeti modelltől való eltérést 
tud ja  m egragadni, és statikus jellegénél fogva 
nehezen alkalm azható a változás, a fejlődés fo
lyam atának  m egragadására. A valóságban a 
a funkciók egym ásm ellettiségéből szám talan 
kölcsönhatás szárm azik, am elyek fokozatosan 
á ta lak ítják  a környezetet, vagyis a kölcsönhatá
soknak eredm énye, k ihatása is lehet. E k iha tá 
sok a szerkezetfejlődés d inam ikájának  m egtes
tesítői, am elyek leírásához nincsen adekvát fo
galm i rendszerünk. E tanulm ány keretében kí
sérletet teszünk e fogalmi rendszer k ialak ításá
ra  is. A következőkben ezért egy olyan logikai 
algoritm ust próbálunk felépíteni, am elynek 
alapvető m ódszertani elvét éppen a közelhatások 
d inam ikája képezi. A valóságban lejátszódó fo
lyam atok elem eit a m odellépítés szem pontjából 
halm aznak fogjuk tekinteni, a kölcsönhatás té 
nyét m űveletnek nevezzük és a kölcsönhatásnak 
m int m űveletnek az eredm ényét keressük. Mivel 
m inden elem -halm azon értelm ezünk legalább 
egy m űveletet, m atem atikai jellegű s tru k tú rák a t 
hozunk létre. Egy adott s tru k tú ra  m eghatáro
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zott kom plexitású elemekből áll; ha egy adott 
m űvelet eredm énye e kom plexitási tartom ányon 
belül m arad, belső m űveletről fogunk beszélni. 
Ha azonban egy m űvelet m agasabb kom plexitá
sú elem eket eredm ényez, am elyek az eredeti 
halmazból kivezetnek és egy ú jtípusú  halm azt 
hoznak létre, külső m űveletről fogunk beszélni. 
A m űveleteket — a m atem atikai analógiák ke
retében — általában halm azm etszésként érte l
mezzük, tek in tette l arra, hogy az elem ek m int a 
m űveletek tárgyai m aguk is halm azjellegűek. 
Ily módon a m egkülönböztetés és szétválasztás 
logikai m űveletei kiegészíthetők az átfedés és a 
közelhatás m űveleteivel. M egjegyezzük továbbá, 
hogy e halm azokat rendszernek tek in tjük , de a 
klasszikus rendszerelm életi modellel ellentétben 
az elemek közti kölcsönhatásoknak nem  csupán 
a tényét, hanem  az eredm ényét is beépítjük  a 
modellben. Ezzel lehetővé válik a hagyom ányos, 
statikus modell m eghaladása és dinam ikus, szi
mulációs jellegű modellé való átalakítása.

2. A településszerkezet elemei

A településszerkezet elem eit társadalm i oldal
ról elemi tevékenységek, fizikai oldalról e tevé
kenységek fizikai keretei alkotják. Mivel ezek 
az elemek m aguk is rendezettek, vagyis e l e m i  
r e n d s z e r k é n t  foghatók fel, m eghatározásukhoz a 
környezettől való m egkülönböztethetőség, vagy
is a re la tív  izoláció m értékét kell figyelem be 
venni. A rendszer-lehatárolás egyik krité rium a 
az lehet, hogy elemei közt intenzívebb, vagy más 
jellegű kölcsönhatások azonosíthatók, m int a 
rendszer egésze és környezete közt. A település- 
szerkezet egy elemi rendszerét is úgy definiáld 
juk, m int am elynek alkotó elem eit egyértelm ű 
kohézió fűzi össze és e viszony m ás jellegű, m int 
ami az egyes elemi rendszereket egymáshoz, 
vagyis környezetükhöz kapcsolja. A település- 
szerkezet egy elemi rendszerén ezek u tán  defi
níciószerűen egy olyan k o m p l e x  t e v é k e n y s é g -  
c s o p o r t o t  é s  h o z z á t a r t o z ó  ö s s z e f ü g g ő  f i z i k a i - t é r 
b e l i  k e r e t r e n d s z e r t  é r t ü n k ,  a m e l y n e k  r é s z e i  k ö z 
v e t l e n  f u n k c i o n á l i s  é s  f i z i k a i  k a p c s o l a t b a n  á l l 
n a k  e g y m á s s a l .

Ilyen kom plex elemi rendszernek tekinthető  
például a lakás. A lakás számos tevékenység 
színhelye; közülük néhány a lakás közvetlen 
környezetében jelenik  meg (kert, parkoló), de ez 
nem változtat azon a tényen, hogy egymással 
közvetlen funkcionális és fizikai kapcsolatban 
állnak. Ugyanúgy elemi rendszert képez egy is
kola, am elynek nem csak az épület funkcionális 
egységei, hanem  a kert, az udvar, a gazdasági 
egység, a sportpálya stb. is szerves részeit képe
zik. Az elem m int rendszer tehát legtöbbször 
nem azonos az épület fogalm ával, hanem  annak 
funkcionálisan hozzá tartozó környezetét is m a
gában foglalja. Az elemi rendszer a település- 
szerkezet legkisebb egysége, építőköve, amely

■1. ÁBRA 2. ÁBRA
AZ ELEMI RENDSZER FELÉPÍTÉSE ES KAPCSOLATRENDSZERE
—— külső hálózat l._ f] részrendszerek

külső csomópont
—o— belső csomópont i _ г elemi rendszer

3 ÁBRA A ÁBRA
• ELEMCSOPORT LINEÁRIS KÖRNYEZETI ZÓNA

ugyan jól m egkülönböztethető részekből áll, de 
e részek közti belső kohézió annyira erős, hogy 
rendszerként értelm ezhető. A részek közti kap
csolatok hálója a funkciósém át leíró blokkdiag
ram  segítségével szem léltethető (1. ábra). Az 
elem részei közti kapcsolatoknak k itü n te te tt sze
repe van a rendszer működése szem pontjából; 
ezek a kapcsolatok csomópont jellegűek (ajtók, 
lépcsők, folyosók, elosztó terek, kerti já rdák  
stb.), am elyeket a továbbiakban b e ls ő  c s o m ó 
p o n t o k n a k  fogunk hívni.

Az elem azonban nem  izolált rendszer, hiszen 
számos m ás elemmel áll kapcsolatban, amelyek 
együttesen a környezetét alkotják. Ahhoz, hogy 
az elemek egymással kapcsolatba kerülhessenek 
és ezáltal egy m agasabbrendű rendszert képez
hessenek, kom m unikációs hálózatokra van szük
ség, am elyekre m inden elem közvetlenül rá  tud 
kapcsolódni. Ezért az elemi rendszer m űködésé
nek m ásik feltétele e hálózattal való közvetlen 
kapcsolat m egléte; e kapcsolat szintén csomó
pont jellegű, de m egkülönböztetésül k ü ls ő  cso
m ó p o n t n a k  fogjuk nevezni.

Az eddig i, elemzésekből kiderül, hogy egyetlen 
külső csomópont szükségszerűen az elemi rend
szer valam elyik részét kö theti csak össze a h á ló 
zattal, míg a többi rész csak ezen keresztül, bel
ső csomópontok révén közelíthető meg. A külső 
csomópont sok esetben (pl. lakásbejárat) belső 
csomópontba torkollik  (pl. előtér), amely az el
osztó té r szerepét tölti be. E lőfordulhat azonban,
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hogy az elemi rendszernek több külső csomó
pontja is van; egy áruház  esetében például két 
jellegzetes külső csom ópontra van szükség: egy 
a szem élyforgalom  részére az eladótérbe és egy 
az anyagforgalom  részére a rak tárba . Egy ipari 
üzem esetében a külső csomópontok száma több 
is lehet: az elemi rendszer m ás-m ás belső egysé
geihez kapcsolódik pl. a vasúti szállítás, a köz
úti szállítás és a szem élyforgalom  hálózata. Eb
ből azt a következtetést vonhatjuk  le, hogy a 
külső csomópontok száma az elemi rendszer bel
ső felépítésére utal, vagyis a környezeti kapcso
latok visszatükröződnek az elem szerkezetében. 
Az egymástól eltérő jellegű kom m unikációs kap
csolatokat biztosító külső csom ópontok száma 
így m egfeleltethető az elem en belüli részek m i
nimális változatosságának: n-féle külső kapcso1- 
lat legalább n részrendszernek felel meg (2. 
ábra).

Az elemi rendszernek az előzőekben k ife jte tt 
fogalmából adódik az a körülm ény is, hogy az 
elemi rendszert nem  vághatja  ketté  hálózati lé
tesítm ény, am ennyiben ugyanis kettévágná, m ár 
két elemről lenne szó. A település ily m ódon ele
mi rendszerek halm azának is tekinthető, am e
lyek közt hálózatok biztosítanak kapcsolatot. Az 
elemi rendszerek halm aza azonban absztrakció, 
am elyen belül a valóságban számos viszony, köl
csönhatás, kapcsolódás és társu lás jön létre. A 
modellépítés szem pontjából azt vizsgáljuk, hogy 
milyen m űveletek segítségével lehet leírni azo
kat a folyam atokat, am elyeknek eredm ényekép
pen az elem eknél kom plexebb vagy m agasabb 
rendű szerkezeti képletek jönnek létre.

A legegyszerűbb m űveletet két elemi rend 
szernek m int két (részeket tartalm azó) halm az
nak a m e t s z e t e  képviseli. A m etszethalm azban 
olyan részek találhatók, am elyek m indkét hal
m aznak egyidejűleg részei. Ez a m űvelet meg
felel annak az egyszerű esetnek, am ikor például 
két lakásnak közös udvara vagy parkolója van, 
vagy ha egy óvoda és egy bölcsőde közös gazda
sági létesítm ényben kapcsolódik egymáshoz. Ha 
e m űveletet több elemi rendszerre is k iterjesz t
jük, a csoportképzés szinte végtelen variációi ál
líthatók elő (3. ábra). Többlakásos lakóépületek 
esetében például több „m etszet” is lé tre jöhet: a 
közkert, a parkoló, a gyerekkocsi-tároló, a mosó
konyha és egyéb lakásüzem i helyiségek m ind 
olyan közös részei a lakásoknak, am elyek meg
határozott számú elemi rendszerhez tartoznak. 
Megfigyelhető, hogy ilyen esetben a belső cso
m ópontok (lépcsők, folyosók, já rdák  stb.) össze
függő rendszert alkotnak, am elyeket belső háló
zatnak is tekin thetünk. Ennek ellenére m ind
addig elemi rendszerrel állunk szemben, amíg 
azt külső hálózatok föl nem  darabolják. A belső 
és külső hálózat közti alapvető különbség abban 
nyilvánul meg, hogy míg az első jellegzetesen 
zárt és csak az elemcsoport részei közti kom m u
nikációt szolgálja, addig az utóbbi jellegzetesen 
nyito tt és célja az elemcsoportok közti kapcsolat

létrehozása. Az előbbiek alapján  az elemi rend
szer kategóriája nem  nagyságrendet, hanem  egy 
k o m p l e x i t á s t  t a r t o m á n y t  képvisel. E tartom ányt 
az határozza meg, hogy a re la tív  izolált rend
szer részeit csak belső csomópontok, ill. hálóza
tok szervezik. Ezen belül viszont az elemi rend
szer kiterjedése és kom plexitása a szabadon álló 
családi háztól kezdve a többlakásos lakóépület
csoportokon át a kom m unaházig tág határok  kö
zött mozoghat.

Ha a m odellépítés szem pontjából halm azm et
szésnek neveztük az elemi rendszerek csoport
képzésének előbb le írt m űveletét, akkor ezt b e l 
ső  m ű v e l e t n e k  is nevezhetjük, hiszen ennek 
eredm ényeképpen nem  ju to ttu n k  minőségileg 
m agasabb rendű  szerkezeti képletekhez. Az ele
mi rendszerek halm azát és a ra jtu k  értelm ezett 
m űveleteket m atem atikai jellegű csoportnak is 
tek in thetjük , am elyben belső m űveletek segítsé
gével új csoportelem ek állíthatók elő. E csoport 
a m odellépítés első szintjének eredm énye.

3. A mikroszerkezet magasabb rendű 
szerveződési formái

Az előbbiekben defin iált elem ek és elemcso
portok a településszerkezetnek csupán építőkö
vei, alkotóelemei, és b ár m agukon viselik a szer
kezetté szerveződés jegyeit, önm agukban m ég
sem tek in thetők  szerkezeti egységnek. Szerke
zeti egységgé csak azoknak a hálózatoknak a 
közvetítésével válnak, am elyek révén egymással 
kapcsolatba kerülhetnek. Ennek m egfelelően a 
településszerkezet elem eknél m agasabbrendű 
szerkezeti egységének a k ö z ö s  k ü ls ő  h á ló z a t r a  
s z e r v e z ő d ő  e l e m i  r e n d s z e r e k ,  ill.  e l e m c s o p o r t o k  
e g y ü t t e s é t  f o g j u k  t e k i n t e n i  (4. ábra).

Ez a szerkezeti képlet úgy is felfogható, m int 
az előbbi m atem atikai jellegű csoport elemein 
végzett külső m űvelet eredm énye. A m űvelet 
maga ism ét metszés jellegű, hiszen az egy utcára 
két oldalt szerveződő elemi rendszerek sorozata 
az utcában átfedi egym ást: az utca a közös, a 
szervező elem, am ely ugyan nem  tartozik  az ele
mi rendszerek belső életéhez, de a m agasabb 
rendű szerveződés feltétele és m édium a. A közös 
utcára szervezés tehát olyan m űvelet, amelynek 
eredm énye m ár kivezet az előbbi csoportra jel
lemző kom plexitás! tartom ányból és új, m aga
sabb rendű szerkezeti képletet hoz létre. Ahhoz, 
hogy e képlet jelentőségét kifejthessük és hogy 
a velük végezhető m űveleteket m eghatározhas
suk, előbb röviden a hálózatok szerepét kell 
m egvilágítanunk.

A hálózatok szerepe a klasszikus funkcionaliz
mus értelm ében az, hogy kianalizálják a te rü le
ti elemek közti személy-, anyag-, energia- és in
form ációáram okat. A hálózatok funkciója azon
ban a valóságban ennél jóval szélesebb. Mivel a 
hálózat m aga is egyfajta  tevékenység színtere, 
am elynek térigénye van, megjelenésével beleját
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szik a környezet összképébe, sőt, a szem élyfor
galm at lebonyolító hálózatok esetében a kör
nyezet percipiálásának, átélésének térszínévé 
válik. Ezen túlm enően a hálózatok sajátos t é r 
s z e r v e z ő  f u n k c i ó v a l  is rendelkeznek. Az emberi 
település elemi rendszereit végül is a hálózatok 
rendezik racionális képletekké, ők ad ják  a tér- 
szervezés belső logikáját és ezzel az elem ek in
tegrációjának eszközét. A hálózatoknak ez a kör
nyezetterem tő, ill. szervező kapacitása azonban 
igen különböző. V annak k ifejezetten  k ö r n y e z e t 
i d e g e n  h á l ó z a t o k ; elsősorban az energia- és köz
m űhálózat tartozik  ide, am elyet m űszaki okok 
m iatt re jtü n k  a térszín alá. Ezek a környezet
idegen hálózatok azonban ugyanakkor telepítés
alakító erővonalakat képviselnek. A k ö r n y e z e t 
t e r e m t ő  h á ló z a to k  közt a legaktívabb szerepet 
m indm áig az utca, ill. a közúthálózat játszotta. 
Puszta forgalom átbocsátó funkcióján túlm enően 
m inden utca sajátos környezeti m inőséget alkot 
a kísérő elem ekkel együtt. Az utca m inden eset
ben együtt él környezetével; bizonyos tevékeny
ségeket vonz, m ásokat taszít, vagyis szelektál. 
Ebben az értelem ben a hálózatokat kom plex 
környezeti elem eknek tek in thetjük , amelyek 
funkciói legalább három  szem pontból értékelhe
tők:

a) m int áram lás-vezető (fizikai aspektus),
b) m int környezeti elem (ökológiai aspektus),
c) m int térszervező erővonal (szervezési as

pektus).

A lineáris szervezésben rejlő rendező energiák 
logikai k ifejtése ezért csak akkor lehetséges, ha 
a hálózatokat, ill. a bennük lebonyolódó kom 
m unikációs fo lyam atokat az általuk  szervezett 
elemi rendszerekkel kölcsönhatásban vizsgáljuk. 
Ebben a relációban a következő általános érvé
nyű összefüggések fogalm azhatók meg:

1. A környezetterem tő hálózatok és az általuk 
ténylegesen kanalizált áram lások jellege, válto
zatossága és intenzitása szoros összefüggésben 
van a rá ju k  szerveződő elemi rendszerek jellegé
vel. változatosságával és a bennük kialakuló te 
vékenységek intenzitásával (pl. a budapesti R á
kóczi ú t forgalm i szerepe és a kísérő épületek 
funkciói, egy rózsadom bi utca és a ra jta  levő 
villák, egy lakótelepi utca és a kísérő beépítés 
egy-egy ökológiai együttest alkotnak); a hálózat 
és elemei tehá t sajátos „ k ö r n y e z e t i  e g y s é g e t ” 
képeznek.

2. A hálózatok ta rta lm a és az általuk  szerve
zett elemi rendszerek közt kölcsönhatás van, és 
az egyikben bekövetkező változás m aga után  
vonja a m ásik átalakulását (pl. a budapesti Váci 
utcai üzletsor fejlődése kikényszerítette  a gép
kocsiforgalom kizárását, egy városi au tóút k i
építésével új, az eredetit idővel kipusztító kör
nyezeti elem jön létre, egy ú t forgalm i szerepé
nek megváltozása k ihat a környezet fejlődésére 
is, m int pl. a budapesti volt K irály utca eseté
ben s tb .); a két tényező környezeti egysége tehát

sajátos e g y e n s ú l y i  f e l t é t e l e k n e k  engedelm eske
dik.

3. A hálózatok folyam atos jellege m iatt az 
azonos, vagy rokon jellegű elemi rendszerek ösz- 
szefüggő, homogén lineáris övezetekké szerve
ződnek; a településszerkezet legkisebb szerkeze
ti egységei ezért h o m o g é n  k ö r n y e z e t i  z ó n á k n a k  
is tekinthetők.

A három  összefüggés lényegében egy és 
ugyanazon szerkezeti törvényszerűség egy-egy 
oldalát fogalmazza meg. Érvényességük ten
dencia jellegű és statisztikus term észetű; ez azt 
jelenti, hogy az összefüggések a szerkezet fejlő
désében, spontán átalakulásában, időben szét
húzva érvényesülnek és gyakoriságuk alapján 
valószínűsíthetők. Am ikor a továbbiakban egy 
hálózat által közvetlenül szervezett elem csoport
ból (hagyom ányosan: egy utcáról) beszélünk, 
m indig l in e á r i s  k ö r n y e z e t i  z ó n á t  (rövidítve: 
LKZ-t) fogunk m ondani, hogy hangsúlyozzuk 
ennek az elemi szerkezeti képletnek a kom ple
x itását és alkotó részeinek összetartozását.

Az LKZ tipológiája egyike a városépítészeti 
kutatások hálás, de elhanyagolt lehetőségeinek. 
Nyilvánvaló ugyanis, hogy az u tcának a telepü
lésszerkezetben betö ltö tt szerepe, valam int m ű
szaki ős környezeti param étereinek  függvényé
ben jellegzetes beépítési form ákkal és telekhasz
nosítási rendszerekkel találkozunk. Egy ilyen ti
pológia — a beépítési mód elavult kategóriájá
nak m eghaladásával — fe ltá rha tná  a k ialakult 
utcák struk tu rá lis  arcu latát, fejlődését, á ta laku
lását és jelenlegi m űködésük form áit. így más 
típusú LKZ-t képvisel a falusi utca, am elynek 
elemi rendszerei a városinál jóval összetettebb 
funkcióknak adnak helyet, a kisvárosi utca a 
m aga zártsorú  beépítésével, az elemek jellegze
tes külső csom ópontjával (pl. zárt kocsibehajtó) 
és a telek sajátos felhasználásával; a szuburbá- 
nus jellegű, szabadon álló családi házakat szer
vező utca a garázselhelyezés ismétlődő problé
m ájával; a teljes, többlakásos társasházakat fel
fűző utca; a belvárosi, zárt udvaros beépítés u t
cái: a főútvonalaikat kísérő emeletes beépítés a 
földszinti üzletekkel és azok sajátos kiszolgálási 
problém ái; a gyalogos üzletutcák, vagy akár a 
lakótelepi utca — ha egyáltalán u tcaként jele
nik meg — a m aga nyílt, pszeudo-urbánus és 
pszeudo-Jkertvárosias m iliőjével stb. E főtípusok
nak ugyanakkor a helyi adottságok és a konkrét 
összefüggések sajátos egyéni arculato t is adhat
nak, am inek következtében egy tipológiai rend
szer alkalm asint városm onográfiák vagy ren 
dezési tervet megelőző vizsgálatok m ódszertani 
a lap já t is képezhetné. Ezen túlm enőleg az LKZ 
fogalma vélem ényünk szerint alapvető tervezési 
elvként is használható. M inden esetben célszerű 
ugyanis tisztázni, hogy a m ikroszerkezet k iala
kításánál kom plex elemi rendszerekről, vagy 
LKZ-król van-e szó. Az elemi rendszerek u tcára 
történő szervezése és ezeknek az utcáknak egy
máshoz való kapcsolása lényegében m inden ren-
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5. Abra 6. ábra
MELLÉRENDELÉSI VISZONY LINEÁRIS KÖRNYEZETI ZÓNÁK K Ö Z Ö TT

dezési te rv  egyik alapvető s tru k tú rá t terem tő 
feladata. Ahhoz, hogy e s tru k tú ra  genezisét le
írhassuk, az LKZ-k halm azán ism ét m űvelete
ket kell értelm eznünk és meg kell vizsgálnunk, 
hogy e m űveletek eredm ényei m it eredm ényez
nek.

Az LKZ-k közt értelm ezhető belső m űvelete
ket két csoportban lehet tárgyalni. Az egyik cso
portot az jellemzi, hogy a m űvelet eredm énye
képpen LKZ-kból álló olyan szövet jen  létre, 
am elyen belül az egyes LKZ-k közt melíérende- 
lesi viszony  áll fenn. A m ásik csoportba azokat 
a m űveleteket soroljuk, am elyek alárendeltségi 
viszonyt  hoznak lé tre  az egymás m ellett levő 
LKZ-k között.

M ellérendelési viszony legegyszerűbb esetben 
úgy jön létre, ha azonos jellegű LK Z-kat egy
m ással elm etszünk. Ez a m űvelet — legalábbis 
elvileg — tetszés szerint ism ételhető anélkül, 
hogy minőségileg m agasabbrendű képletet ered
ményezne. Az egyes LKZ-k egym ásm ellet tiségé- 
ből közelhatás nem  szárm azik, hiszen azonos je l
legűek és így m unkam egosztás sem alakulhat ki 
köztük. E m űvelet eredm ényeként jelenik meg 
azonban a töm b fogalma, am ely számos félre
értésre adhat okot. A töm b m inden esetben elő
állítható 4 azonos jellegű LKZ-ból (5. ábra), de 
ettől még nem  képez önálló szerkezeti egységet. 
A töm b kategóriájának  a közelm últban tú lé rté 
kelt szerepével szemben hangsúlyozni szeret
nénk, hogy itt elsősorban egy form ai, alaktani 
jelenségről van szó, am elynek önálló szerkezet
alakító szerepe azonban nem  m utatható  ki. A 
szó felhasználásával képzett telektöm b és töm b
telek fogalm ak ezért e tanulm ány szemléletén 
beiül nem  szim m etrikusak és nem  azonos ne
műek. A telektöm b ugyanis előállítható telek
sort felfűző LKZ-k m etszeteként, míg a töm b
telek jellegzetesen az elemi rendszer kategóriá
jába, és azon belül is a kom plex elem csoport 
fogalm ába tartozik.

A m ellérendelésnek van egy sajátos típusa, 
am ely abból adódik, hogy az LKZ-k elemi rend
szereinek két — vagy több — különböző külső 
csomópontj uk is lehet, am elyek két — vagy több

— egym ástól független hálózathoz kapcsolód
nak. Ebben az esetben egy elemi rendszerekből 
álló sor egyidejűleg két különböző LKZ-hoz ta r 
tozik. Ezt az esetet nevezi a tervezési gyakorlat 
elválasztott forgalm i rendszernek. Valójában 
csak arró l van szó, hogy a kettős külső csomó
pontból eredően az elemi rendszerek sora egy
idejűleg két különböző LKZ m etszeteként jele
nik meg (6. ábra). Ebben az esetben tehá t a kö
zelhatás a m ellérendelésnek egy sajátos form á
jában, az egym áshoz-rendelésben nyilvánul meg. 
E m űvelet eredm ényeképpen az előzőhöz képest 
nyilván kom plexebb szövetek állíthatók elő, de a 
szerkezeti képlet itt  sem vezet ki az LKZ fo
galm ában defin iált kom plexitási tartom ányból. 
A 7. sz. áb rán  szem léltethető annak  lehetősége, 
hogy a m űvelet nem csak két, hanem  több külső 
csomópont, ill. hálózat esetében, és azon belül 
többféle változatban is elvégezhető.

Az LKZ-k közti alárendeltségi viszony abból 
adódik, hogy köztük m unkam egosztás alakul ki. 
Ennek alapvetően két form ája lehetséges: az 
egyik esetben az egyik LKZ a többiből kiinduló 
mozgások term észetes gyűjtő, terelő medencéje, 
a m ásik esetben az egyik LKZ olyan funkciót 
tölt be, am ely a többiből hiányzik, de am ire 
szükségük van. Az első esetben lényegében a kü 
lönböző forgalm i (járm ű és gyalogos) szerepet 
játszó utcák h ierarch iájáró l, a m ásik esetben a 
szolgáltatásokat, intézm ényeket tartalm azó  LKZ 
term észetes szervező energiájáról van szó. Az 
LKZ-k közti közelhatás m indkét esetben g rav i
tációs jellegű, azon belül pedig egy sajátos egy
m ásrautaltságban fejeződik ki. Az alárendeltségi 
viszony tehá t olyan m űveletnek felel meg, 
am elynek eredm ényeképpen az LKZ-k közt hie
rarchikus kapcsolatok jönnek lé tre  (8. ábra). 
Azokat az LKZ-kat, am elyek valam ilyen szem
pontból szervezni képesek a velük közelhatásba

•7. ÁBRA
VARIÁCIÓK LKZ-k.METSZÉSÉVEL ELŐÁLLÍTHATÓ HOMOGÉN 
STRUKTÚRÁKRA
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kerülő LKZ-kat, m agasabb rendű LKZ-knak 
fogjuk nevezni. A m agasabb rendű LKZ fogal
m ában m indig egy m eghatározott h ierarchikus 
viszonyról van szó két vagy több LKZ között 
és nem  jelent valam ilyen abszolút függőséget. 
Egy ado tt LKZ-t egyidejűleg több m agasabb 
rendű LKZ is szervezhet ; így pl. a szolgáltatáso
kat tartalm azó LKZ és- a gyűjtőú t m int LKZ 
nem szükségszerűen esnek egybe, am inek kö
vetkeztében az alacsonyabb rendű  LKZ-k szá
m ára egyidejűleg kettős gravitációs tengelyt 
képviselnek. Ebből adódik, hogy az LKZ-k szer
vezésében többfa jta  h ierarchia egyidejű érvé
nyesüléséről is lehet szó. A 9. sz. ábra azt illuszt
rálja, hogy m iként alkalm azható a különböző 
rendű LKZ-k m etszésének m űvelete egy több
szörösen hierarchikus szövet előállításában.

Egy adott m ikroszerkezeti képleten belül m in
dig m egállapítható azoknak az egym ástól eltérő 
jellegű, m agasabb rendű  LK Z-knak a száma, 
am elyek a szerkezet egym ásba épülő h ierarch i
kus szintjeit szervezik. E számot az adott szer
kezetre jellemző változónak tek in th e tjü k  és en 
nek alapján  beszélhetünk 1, 2, . . .n változós 
szerkezeti képletekről. Minél több változóval 
van dolgunk, nyilván annál kom plexebb, össze
tettebb, az alacsonyabb rendű  szerkezeti egysé
gek szám ára determ ináltabb  rendszerrel állunk 
szemben.

Ih, |h, |h,
c  i .:>l^ < j < ..i >

'<r~...i ~> 1 <~ i >
8. ÁBRA ' LKZ -  к HIERARCHIKUS '‘SZERVEZÉSE.

9,. ÁBRA

A hierarchikus szervezés elve tovább növeli 
az LKZ képletének kom plexitását, de az abban 
definiált s tru k tú ra  h atára in  nem  lép túl. Az 
előbbiekben tehát csak belső m űveleteket értel
meztünk az LKZ-k halm azán, am elynek segítsé
gével egyre kom plexebb csoportelem ek voltak 
előállíthatok, de amelyek minőségileg nem  ve
zettek ki az LKZ koncepciójából.

4. A központi hely fogalma

A szerkezeti rendszerek további modellezésé
nek lehetőségét ezek u tán  a k ü l ö n b ö z ő  j e l l e g ű  
és  m a g a s a b b  f o k ú  k ö r n y e z e t i  z ó n á k  m e t s z é s é n e k  
m ű v e l e t e  szolgáltatja. Azt á llítjuk , hogy az ilyen 
típ-usú m etszetek az előbbieknél kom plexebb, sa
játos szerkezetalakító energiával rendelkező cso
m ópontokat hoznak létre, am elyeket — a gazda
ságföldrajzi szóhasználattól függetlenül, de nem 
azzal ellentétben — k ö z p o n t i  h e l y e k n e k  h ívha
tunk. A központi hely kategóriáját tehát definí
ciószerűen különböző jellegű, legalább m ásodfo
kú  LKZ-k m etszeteként értelm ezzük (10. ábra). 
Mai tervezési gyakorlatunk  szolgáltatja a leg
kézenfekvőbb példát: am ikor egy új városi la
kóterület tervezésénél a forgalm i ú tnak  és a rá 
merőleges „főgyalogút”-nak a m etszéspontját az 
alapfokú szolgáltatások kézenfekvő telepítési

10. ÁBRA . 11 ÁBRA
A KÖZPONTI HELY ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYAI

12. Á B R A  A M IK R O S Z E R K E Z E T  MINT P O L IC E N T R IK U S  SZÖVET
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helyének tek in tjük , am i egyben töm egközleke
dési m egállóhelyet is determ inál, lényegében egy 
ilyen központi helyet határoztunk  meg. Az ily 
módon értelm ezett szerkezeti képlet m ögött re j
lő objektív  törvényszerűségek m eglétére u talnak  
a központi helyek történetileg  k ia laku lt variá
ciói is: a cardo és a decum anus m etszésében k i
jelölt fórum , a nagyvárosok sugárú tja inak  ösz- 
szefutásánál k ifejlődött központok, vagy m aga
sabb szinten a vízi és szárazföldi u tak  találkozá
sánál létrejövő H anza-városok, az európai 
transzverzális u tak  m etszésében k ialakult kö
zépkori vásárhelyek stb. M inden esetben m aga
sabb rendű  és eltérő funkciójú LKZ-k m etszés
pontjáról van szó, egy olyan szerkezetileg deter
m inált helyről, am ely központi jellegű tevékeny
ségeket vonz. Ebben az objektív, szerkezetalakí- 
tó képletben m indeddig kihasználatlan  rendező 
energiák szunnyadnak; ezért időszerűnek és in
dokoltnak tűnik , hogy m egkíséreljük k ifejten i a 
központi helyek generálásának „algoritm usát”, 
és a benne rejlő szerkezetalakító erők term észe
té t és azt ne csak az eddig ism ert — nagyrészt 
történetileg  adott — képletekre korlátozzuk, ha
nem  próbáljuk  olyan m ikro-szerkezeti problé
mák m egoldására is alkalm azni, am elyekhez ra 
cionális m ódszer nem  áll rendelkezésünkre.

A központi hely kategóriájával tu lajdonkép
pen csak egy geom etriai mezőt, egy szerkezeti
leg determ inált te rü le te t jelö ltünk anélkül, hogy 
tarta lm i m eghatározottságát vizsgáltuk volna. A 
központi hely központi jellegű tevékenységek k i
alakulását hozza m agával; e rre  u ta lnak  a tö rté 
nelmi képletek, de ezt m u ta tja  a tervezett tele
pülésekben „spontán” m ódon m egjelenő (több
nyire kereskedelm i jellegű) elem ek helyválasz
tása is. E tevékenységek ta rta lm i szempontból 
term észetesen jóval nagyobb változatosságot 
m utatnak , m int am ilyent a központi helyek szer
kezeti változatosságától e lvárhatunk ; mégsem ál
lítható, hogy a központi jellegű hely invariáns 
lenne a tevékenységek jellegével szemben. Cé
lunk éppen az, hogy m egkíséreljük kitapogatni 
a két változó korreláció jának a tervezés logikája 
szám ára még értelm ezhető alsó ha tá rá t.

Az eddigiekből logikusan következik, hogy 
egy szerkezetileg központi hely ta rta lm a leg
alább két oldalról m egközelíthető. Az egyik ol
dalt a központi hely generálásában közvetve 
résztvevő (ti. a m agasabb rendű LKZ-k által 
szervezett) elsőfokú LKZ-k képviselik, am elyek
nek valam ilyen „kihelyezett” funkciójáról lehet 
szó. Ez m egfelelhet az ún. alapfokú szolgáltatá
sok vagy intézm ények kategóriájának. Ezzel lé
nyegében azt az elvet m ondjuk csak ki, hogy az 
alapfokú intézm ényeket is — a m agasabb rendű 
központokhoz hasonlóan — szerkezetileg logi
kus helyre kell telepíteni. A központi hely ta r 
talm át a m ásik oldalról viszont azok a m aga
sabb fokú LKZ-k is m eghatározhatják , am elyek 
m etszéseként a hely lé tre jö tt. így például más 
típusú környezeti zónák keresztezésénél k ívá

natos a kereskedelm i lé tesítm ények ' telepítése, 
m int az oktatási jellegű intézm ényeké.

A központi hely tevékenységei és a szerkezeti
leg determ ináló LKZ-k közt sajátos kölcsönha
tás van. Az az út, am ely az iskolába vezet, maga 
is átvesz valam it az iskola jellegéből és m egfor
dítva, az iskola speciális ta rta lm á t az odavezető 
u tak  környezete is befolyásolhatja. Ennek a köl
csönhatásnak részben előidézője, részben ered
m énye egy jellegzetes szerkezetfejlődési je len
ség: a központi hely tevékenységei idővel más 
kapcsolódó, kiegészítő vagy rokon jellegű tevé
kenységek letelepülését is m agukkal hozhatják. 
Ily módon a k ö z p o n t i  h e l y  m a g a  is e g y  m a g a 
s a b b  r e n d ű  l in e á r i s  k ö r n y e z e t i  z ó n á v á  a la k u l h a t  
á t  (11. ábra). Ez persze m egváltoztatja  a m et
szésben résztvevő LKZ-k jellegét, fokszám uk 
em elkedésével viszont megnő a központi hely 
rang ja  is. Ez a sajátos „pozitív visszacsatolás” 
figyelhető meg sok városi centrum  szerkezeti 
fejlődésében. Ez vezet oda is, hogy az eredeti 
központképző tevékenységek egy része a hely 
m egváltozott szerepe következtében erkölcsileg 
avult szerkezeti szituációba kerü l és előbb-utóbb 
elköltözik, helyét pedig elfoglalja egy olyan te 
vékenységcsoport, am elynek viszont kifejezetten 
az új szerkezeti és tevékenység-ökológiai kör
nyezetre van szüksége.

A központi helyet teh á t a településszerkezet 
dinam ikus elem ének fogjuk fel. E rre  u tal az is, 
hogy a m agasabb fokú szerkezeti képletek ge
nezise á ltalában  két, egym ással inverz viszony
ban álló u ta t követ. Az egyik ú t a m agasabb 
fokú LKZ-k metsződéséből előálló központi he
lyek képlete, a m ásik pedig az az eset, am ikor 
az LKZ-k kifejlődését megelőzi és befolyásolja 
egy központi jellegű tevékenység, ill. hely meg
léte. A fejlődés azonban m indig a kölcsönhatás 
jegyében zajlik le függetlenül attól, hogy eköz
ben a központi hely, vagy az LKZ-k hatása-e a 
domináló.

A fenti összefüggések elvileg lehetővé teszik, 
hogy két m eghatározott ta rta lm ú  m agasabb fo
kú  környezeti zóna m etszetét m inden esetben 
központi helyként fogjunk fel és m egkíséreljük 
ta rta lm á t azok kölcsönhatásából is levezetni, és 
m egfordítva: m inden központi jellegű tevékeny
séget olyan ta rta lm ú  környezeti zónák m etsze
tekén t értelm ezzünk, am elyekre vonatkozóan e 
tevékenységekből következtetni lehet.

Az eddig felállíto tt összefüggések alapján  be
látható, hogy a központi hely, a létrehozásában 
résztvevő m agasabbfokú LKZ-k, valam int az ál
ta luk  szervezett alacsonyabb fokú LKZ-k egyet
len összefüggő szerkezeti képletet alkotnak, 
am elyek h ierarchikusan épülnek egym ásra. Ezt 
a képletet k ö r n y e z e t i  r e n d s z e r n e k  fogjuk hívni.

Mivel a központi hely ta rta lm á t a rá  szerve
ződő környezeti zónák valam ilyen kihelyezett 
funkcióival hoztuk kapcsolatba, nyilvánvaló, 
hogy a t e l j e s  a l a p f o k ú  e l l á tá s n a k  p é l d á u l  t ö b b  
k ö r n y e z e t i  r e n d s z e r  f e l e l t e t h e t ő  m e g ,  amelyek
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központi helyei rendre egy-egy jellegzetes, de 
egym ástól eltérő funkciócsoportot képviselnek. 
Az így k ife jte tt szerkezeti rendszerben a lakó- 
terü leti egység fogalma, policentrikus szövet fo r
m áját ölti, ahol m inden központi hely m eghatá
rozott szolgáltatás-csoportot jelent és m ind
egyikhez hozzárendelhető egy hierarchikus szer
kezeti képlet (12. ábra). A lakó terü let szerke- 
te ennek megfelelően k ü l ö n b ö z ő  k ö r n y e z e t i  
r e n d s z e r e k  s z ö v e t é b ő l  állítható elő. A környezeti 
rendszerek ugyanis egym ást az elsőfokú LKZ- 
kben átfedhetik , keresztezhetik, vagyis soha
sem önálló terü leti egységként jelennek meg, h a 
nem m indig egym ásba épülve, egym ást átszőve 
és kiegészítve. A szolgáltatásokat és intézm énye
ket ebben az összefüggésben m int környezetala
kító elem eket fogjuk fel; m indegyik létrehozza a 
maga környezeti rendszerét, de egym ástól nem 
térben szeparáltan, hanem  egyetlen organikus 
szövetté integrálva.

Az azonos típusú szolgáltatás-csoportok azo
nos típusú szerkezeti csomópontokhoz is rendel
hetők, így a tipizálás elvileg településszerkezeti 
képletekre is kiterjeszthető. A környezettípusok 
városi m éretekben történő m echanikus ism étlé
sének lélektani és szociológiai veszélye nem  áll 
fenn. m ert a valóságban a tágabb  környezet m in
den alkalom m al egyedi jellegű és így a m echani
kus ism étlést gyakran  nem  is teszi indokolttá 
vagy lehetővé. Ha azonban erre  mégis sor kerül, 
akkor is érvényesül az azonos szintű szolgálta^ 
tási egységek között idővel létrejövő m unka
megosztás és specializáció, am inek következté
ben az azonos szerkezeti szituáció ellenére is 
egym ástól eltérő tarta lm ak  alakulnak  ki.

A környezeti rendszerekből fe lép íte tt lakóte
rü let szerkezete sajátos analógiát m utat a h a
gyományos, tömbös szerkezettel. A tömbös szer
kezet egy rácsszerű úthálózatból m echanikusan 
kiadódó terü leti rendszer, am elynek elem eit 
négy oldalról ú tta l ha táro lt területegységek, a 
töm bök képezik. (A szerkezeti rendszer lénye
gén sem m it nem  változtat az a tény, hogy a 
„spontán” nőtt városok töm bjei többnyire sza
bálytalan alakúak, míg a tervezett települések
ből álló szerkezet szabályos.) A környezeti rend
szerekből felépített szerkezeten is föl lehet fe
dezni a tömbös rendszert: a szerkezet k ialak ítá
sában ugyan sem m ilyen konstruk tív  szerepe 
sincs, de a végeredm ény mégis egy rácsszerű há
lózat, amely töm bszerű területegységekből áll. 
A különbség azonban nem  több — és nem  is ke
vesebb — m int hogy e t ö m b ö k  m i n d e n  o ld a l á t  
m á s  t í p u s ú  h á ló z a t  h a tá r o l j a  és  e n n e k  m e g f e l e z  
lö e n  m á s  j e l l e g ű  e l e m e k  is  s z e r v e z ő d n e k  rá . Ez 
másszóval azt jelenti, hogy a környezeti ren d 
szerek segítségével egy olyan településszerkeze
tet generáltunk, am ely a „spontán” szerkezetfej
lődés egy feltételezett algoritm usán épül fel. Ez 
a szerkezeti rendszer ennek megfelelően a te rü 

leti m unkam egosztás elvét a hálózati m unka- 
megosztással kölcsönhatásban képes érvényesí
teni és m ind a területi, m ind a hálózati elemek 
racionális és egyben organikus telepítését teszi 
lehetővé.

A k ife jte tt m ikroszerkezeti modell term észe
tesen nem  teljes; hiányzik például a különböző 
környezeti zónák láncszerű kifejtése, vagy a 
különböző szerkezeti típusú központi helyek és 
környezeti rendszerek ismétlődéséből és in terfe- 
rálásából nyerhető  m agasabb rendű  képletek le
írása. Ezek kifejtése m eghaladná e tanulm ány 
k ere té t; a le írt alapvető m űveletek azonban 
elégségesek ahhoz, hogy kom plexebb szerkezeti 
rendszereket, variációkat és kom binációkat le
hessen szárm aztatn i belőlük. A szerkezet-építke
zés lényege — m int lá tható  — az, hogy kivétel 
nélkül m i n d e n  e l e m e t  e g y  m e g h a t á r o z o t t  s z e r v e 
z e t  r é s z e k é n t  f o g u n k  f e l ;  a z  e l e m  v á l t o z a t o s s á g á t  
n e m  ö n m a g á b ó l ,  h a n e m  a s z e r v e z e t  g a z d a g s á g á 
b ó l  n y e r i .

A környezeti rendszerekben való tervezői 
gondolkodás nem  egyfajta  m eghatározott tele
pülésszerkezeti m odellt képvisel, hanem  csak 
egyfajta  térszervezési eljárást, am elynek logiká
jához és nem  végeredm ényéhez szolgál modellül 
a szerkezetfejlődés objektív  törvényszerűségének 
világa. A konkrét tervezés így nem  sém aszerűen 
előregyárto tt szerkezeti képletek alkalm azására 
irányul, hanem  a tervezői gondolkodás logikájá
nak az adott körülm ényekre alkalm azott alkotói 
használatára. A k ife jte tt szerkezeti képletek és 
m űveletek így csupán egyfajta  m esterséges nyel
vi kategóriának tekintendők, am elyek a rra  va
lók, hogy kifejezzük velük gondolatainkat. Min
den konkrét feladat úgy tekinthető, m int egy je 
lenség, am elyet el kell helyezni ebbe a szem anti
kai univerzum ba. Ez a m űvelet lényegében 
program ozásnak is felfogható: a környezeti egy
ség ta rta lm á t m e g  k e l l  h a t á r o z n i ;  a m agasabb 
fokú környezeti egységek m etszetét é r t e l m e z n i  
k e l l ;  a központi helyek p ro filjá t és eloszlását 
(gyakoriságát) m e g  k e l l  a d n i  stb. K onkrét sém á
kat adni annyit jelentene, m int akadém ikussá 
tenni a tervezést, dogm ákkal dolgozni ahelyett, 
hogy gondolkodnánk. A tervezés logikáját így 
inkább egy objektív  törvényszerűségeket tük rö 
ző nyelvi rendszer algoritm usaként értelmezzük. 
Ez a logika nem irányul a jelenleg érvényben 
levő norm atívák vagy tervezési elvek egyikének 
helyettesítésére sem, m int ahogy nem is mond 
ellent nekik. Célja egyfajta térbeli integráció, a 
m ikrokörnyezet belső szerkezeti racionalizálása 
és gazdagítása egy olyan irányban, am elyet a 
szerkezetfejlődés történelm i d ialektikája is iga
zolni látszik.

78



IRODALOMJEGYZÉK

Angel, S.— Hyman, G. M.: Urban spatial interac
tion. Environment and Planning 4, 1972/1.

Buchanan, C. and partners: The prospect lor 
housing. A study for Nationwide Building Society 
London, 1971.

Christopher, Alexander: The coordination of the 
urban rule system. Center for Planning and Deve
lopment Research, Univ. of California Berkley, 
July 1966 — manuscript

Christophen Alexander: Systems generating sys
tems A. D. 12. 1968.

Cowan, P.— Fine, D.: On the number of links in 
a system Regional Studies, Vol. 3. 1969.

Dr. Faragó Kálmán: A lakóterületi egységek el
méletének felülvizsgálata, különös tekintettel a vá
rosrekonstrukcióra. Doktori értekezés. 1969.

Institut d’Aménagement et d'Urbanisme de la Ré
gion Parisienne, Vol. 11. Modéles d’Urbanisation.

Lee, Colin: Models in planning Urban and Regio
nal Planning Series. Vol. 4. Pergamon Press, Ox
ford, 1973.

Lopez, Robert S.: The Crossroads Within the Wall 
in: The Historian and the City ed. by Handlin, 
Oscar — Bruchard MIT Cambridge, Mass. 1963.

Lynch, Kevin: The Image of the City MIT Cam
bridge, Mass. 1960.

March, Lionel— Steadman, Philip: Geometria az 
építészetben. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975.

Me Loughlin, Brian: Urban and Regional plan
ning — a system's approach Faber and Faber, Lon
don, 1969.

Meggyesi Tamás: Urbanisztika és rendszerelmélet 
Demográfia, 1971. 1—2. sz.

Meggyesi Tamás: Rendszerelmélet érvényesítése 
az emberi környezet modellezésében. Építés — 
Építészettudomány III., 2—3. 1971.

Meggyesi Tamás: Szemléleti fejlődés a lakóterü
let szerkezetének tervezésében. VÁTTI Település
tervezési tájékoztató, 1971/3—4.

Meggyesi Tamás: A lakás és a lakóterület. Város
építés 6. 1972.

Meggyesi Tamás: A tervezés logikája. Kísérlet egy 
környezetorientált tervezéselmélet megfogalmazásá
ra a lakóterület mikroszerkezetének példáján. 
VÄTTI Területrendezés, 1975/3.

Meier, Richard: A communication theory of urban 
growth. The Joint Center of Urban Studies of the 
MIT and Harvard Univ. Cambridge, 1962.

Pawelzeig, Gerd: Az objektív rendszerek fejlő
désének dialektikája. Gondolat, 1974.

Perényi Imre: A lakóterület és környezete. Város
építés 5., 1974.

Perényi Imre—Meggyesi Tamás: A nagyvárosi 
lakókörnyezet korszerű kialakításának követel
ményrendszere. Budapest Főváros Tanácsa VB. 
megrendelésére a BME Városépítési Tanszékén 
1976-ban készült kutatási munka.

Rapoport, A. N.: Planirovocsnoje i objemlno — 
prosztransztvennoje resenie zsilüh rajonov. Sztroi- 
tyel’sztvo i Arhitektura Kijev, 19. k. 5. sz. 1971.

Rendszerelmélet. Válogatott tanulmányok (szerk.: 
Dr. Kindler J. és Dr. Kiss I.) Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest, 1969.

SAR (Habraken, N. J. Carp, J. C.): The methodi
cal formulation of agreements in the design of 
tissues

Simon, Herbert A.: The architecture of complexi
ty. General Systems 1965. Vol. X.

Smithson, A. and P.: Urban Structuring. Studio 
Vista, London, 1967.

Stoffl, Heinrich: Über das Verhältnis der allge
meinen Theorie der dynamischen Systeme zum 
dialektischen Materialismus. ARCH +  19. Okt. 1973.

Taylor, Brian Brace: A SAR csoport és Nikolas 
Habraken. A. A. Juliet — 1974.

UK Ministry of Transport Traffic in towns (Bu
chanan report) HMSO, 1963.

UK Ministry of Housing and Local Government 
The south east study HMSO, 1964.

Webber, Melvin M.: The urban place and the 
nonplace urban realm, in: Explorations into urban 
structures University of Pennsylvania Press Phi
ladelphia, 1967.

Wohngebietsplanung — Grundsätze der RGW— 
Länder. Reihe Städtebau und Architektur 63 Bauin
formation, Berlin 1975.

Wytaszewski, W.: Rozwiazanie przestrzenno 
funkcjonalne. Architektúra, 1975/1—2.





РЕЗЮМЕ

ОЦЕНКА ПРОВЕДЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
НАУЧНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЗАДАЧИ 

БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Д-Р И  Ш ТВ АН БАРТКЕ—
Д-Р ДЬЕРДЬ KECEI ФАЛЬВИ—

К А РОЙ ВАЛЕНТИ НИ

П ервая часть работы дает оценку проведенных за 
последнее десятилетие научно-градостроительных 
исследований. Вторая часть излагает связи между 
наукой по градостроительству и другими областя
ми наук. Третья часть намечает задачи на следую
щий период.

Рассматривая истекший период, изменение и раз
витие подхода к исследованиям можно свести к 
следующему:

— поиск утвержденных знаний, по большинству 
выражаемых численными значениями и в некото
рых случаях носящих закономерный характер;

— приобретение современных математических и 
вычислительно-технических навыков; их последо
вательное применение в решении некоторых задач;

— в разработке задач приспособление к способу 
мышления регионального и градостроительного 
планирования; в некоторых случаях его совер
шенствование, но — в качестве удовлетворения 
минимальному требованию — его методическое 
обоснование;

— помимо дифференцирования экономического 
и технического подходов полезный синтез проис
ходящих из двух подходов результатов;

— продвижение методов и оценочных приемов 
по процессам, определению темпов исследований, 
по умственным и другим (напр., на ЭВМ) затратам 
(еще не сформировавшихся в полной мере).

Связь между наукой по градостроительству и 
другими областями науки существует в двух на
правлениях. С одной стороны, она уделяет по
стоянное внимание результатам проводимых в 
промежуточных областях исследований, синтетизи-

руя и используя их для своей непосредственной 
научно-исследовательской деятельности. Формули
рует те вопросы, на которые должны дать ответ 
смежные науки для планомерного создания физи
ческих рамок поселений. Последние надо опреде
лить согласованно с результатами технико-эконо
мического развития и ожидаемыми изменениями 
общественных потребностей. С другой стороны, 
наука по градостроительству — на основе своих 
научных результатов — непрерывно информирует 
смежные области наук о тех закономерностях, 
требования которых надо учитывать в процессе 
развития поселений.

Задачи исследований следующего периода — по 
основным направлениям — характеризуются по 
следующему:

1- е основное направление: одной из важнейших 
предпосылок развития науки по градостроитель
ству, а одновременно и одной из ее задач является 
подходно-методологическое обоснование работ с 
населенными пунктами (и их группами), а также 
необходимые для этого научные исследования.

2- е основное направление: исследования для теоре
тического обоснования развития и проектирования 
населенных пунктов (и их групп).

3- е основное направление: исследования для теоре
тического обоснования строительства населенных 
пунктов (и их групп), т.е. осуществления проектов.

4- е основное направление: исследования, служа
щие теоретическому обоснованию экономической- 
эксплуатационной и административной деятель, 
ности в управлении населенными пунктами.

РАЗВИТИЕ МЕСТНОСТИ МИШКОЛЬЦТАПОЛЬЦА  
В СВЕТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ

Д-Р ЙЕНЕ МАЙОР

Мишкольцтапольца — зона отдыха, сформиро
вавшаяся в прекрасной природной окружности 
холмистой местности на восточном краю гор 
Бкжк, и являющаяся с 1-го января 1945 г. одним 
из районов Большого Мишкольца. Ее историческое 
становление излагается в статье до объединения.

Хотя природное условие ее развития в зону отдыха 
— лечебные термальные источники, прорывающи
еся в карстовой пещере Крепостной горы и по 
взаимно перпендикулярным линиям разлома — 
существующая со времени возвышения гор Бюкк 
особенность, функция отдыха могла развертываться
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Только в этом веке, года ее общественные предпо
сылки создались при становлении Мишкольца в 
крупный город. Ось этой территории представляет 
собой широкая долина ручья Хейё, отводящего 
горячую воду. Название славянского происхожде
ния Тапольца — которому соответствует венгерское 
название Хейё (Хев-йо =  хорошее тепло) — и най
денные вокруг курорта археологические находки 
позволяют заключать вывод, что в течение долгих 
времен до приобретения родины окружность ле
чебного источника служила культовым целям. Этот 
культ обосновал, что после приобретения родины, 
в период распространения христианства, владею
щий этой территорией род Мишкольц наметил свой 
могильник вблизи источника, а здесь же он построил 
монастырь посвященный архиапостолам Петру и 
Павлу. Этот бенедиктинский монастырь существо
вал до 1533 г. — до своего разрушения в граждан
ской войне, вспыхнувшей вследствие двойного 
королевства. Основной причиной гибели была то, 
что в эпохе Лайоша великого, при возникновении 
королевской латифундии в Диошдьёре, стал коро
левским имением и монастырь в Тапольце. Во 
время турецкой власти его восстановление не было 
возможным; а наконец, в 1776 г. Мария Терезия 
отдала имения аббатсва мукачевскому униатскому 
эпископству, канонизированному в то время. Вла
дение эпископства этой территорией прекратилось 
только в 1945 г.

На территории Тапольцы ни до приобретения 
родины, ни после него не становилось многолюд
ного поселения. С постройкой монастыря на самом 
деле население составили монахи. После гибели 
монастыря здесь жило — вероятно, вблизи тер
мального источника — несколько батрацких семей. 
Даже в начале XX в. было переписано только 289 
периферийных жителей в трех небольших поселе
ниях — Тапольцапуста, Веребешмайор и Кёбаня. 
Как незаселенная территория, местность считалась 
пустыней, которую в 1870-х годах административно 
присоединили к селу Гёрёмбёль. Несмотря на ее 
пустынный характер и малозаселенность, она явля
лась в хозяйственном отношении весьма ценной 
территорией, ибо ее почва вульканического про
исхождения, а также холмы южного склона сделали 
ее чрезвычайно пригодной для виноградарства, а 
этой возможностью и пользовались виноградари 
соседних сел, прежде всего сельского города Миш
кольца. На территории Тапольцы виноградарство 
велось постоянно, даже во время турецкой власти. 
Особенно отличным являлось вино — продукция 
виноградников Надашто, Кишкевешд и Кекельте. 
Они экспортировались за границу, таким образом, 
Тапольца в большой мере способствовало хозяйст
венному и урбанизационному развитию Миш
кольца. Когда в эпоху реформ началась индустриа
лизация Мишкольца, некоторые признаки позво
лили сделать вывод, что в Тапольце имеются зна
чительные промышленные запасы из угля, гончар

ной глины й каолина. Рост интереса к промышлен
ному сырью наглядно свидетельствует о преобра
зовании Мишкольца — виноградарного сельского 
города в промышленный центр и, после долгих 
борьб, — в 1910 г. в город на муниципальных 
правах. Когда выяснилось, что в промышленном 
развитии Мишкольца Тапольца может играть толь
ко второстепенную роль, у ведущего буржуазного 
слоя соседнего крупного города, Мишкольца уже 
появилась потребность в отдыхе. Таким образом 
формировалась в Тапольце новая функция зоны 
отдыха. Хотя Мишкольц еще в 1910 г. покупал 
термальный источник вместе с территорией пло
щадью 48 катастральных хольдов, но в то время 
еще не интересовался термальной водой, а хотел 
решить вопрос водоснабжения населения с помощью 
холодных карстовых вод данной местности. Об 
экономических возможностях, заключающихся в 
термальных источниках начали думать лишь после 
того, как старые известные термальные курорты 
Верхней Венгрии вследствие трианонского пакта 
мира были присоединены к Чехословакии. Правле
ние города сначала предполагал — по примеру 
курорта Лиллафюред — построить большой ку
рортный отель, но обременный долгами город не 
был в состоянии взяться за это, кроме того, и оте
чественный капитал не хотел пойти на риск. В то 
же время и реконструкция уничтоженных филоксе- 
рой виноградников в Тапольце прекратилось из-за 
первой мировой войны, а также последовавшего за 
ней кризиса виноградарства и сбыта вина, наконец, 
из-за экономического кризиса в 1929 г. Это обстоя
тельство дало толчок тому, что при начале раз
вития курорта стали разделять виноградники на 
строительные участки, на которых развертывалось 
строительство дач. В 1936 г. на территории находи
лось уже 262 дачи — в то время как на десять лет 
раньше всего 20 —, которые имели 833 комнаты для 
1500 гостей. Несомненно, эта инициатива имела 
результатом местное облегчение экономического 
кризиса, но быстро развивающееся частное строи
тельство не считалось с последствиями пренебре
жения инфраструктурой. За отсутствием дорог, 
магазинов, водопроводной и канализационной сети 
развитие зоны отдыха было обречено на провал. 
Расходы создания инфраструктуры село Гёрёмбёль 
не могло взять на себя — единственным решением 
оказалось объединение территории с Мишкольцем. 
Для принятия этой меры, однако, время второй 
мировой войны не было пригодным, ни в экономи
ческом, ни в административном отношении. Как 
только освободился город, одной из первых задач 
управления было объявление объединении. Этим 
начался новый этап развития Таполцы, причем ее 
новая функция, возникшая под влиянием экономи
ческого кризиса, сохранялась и осталась даже пер
спективным основным направлением развития тер
ритории.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, 
ОТСТАЛЫХ ПО ЖИЗНЕННЫМ УСЛОВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ

ЭВА ВАЛЕР

Жизненные условия — это специфическая кате
гория по территориальному развитию, служащая 
определению факторов жизненного уровня, свя
занных с особенностями данной территории и раз
виваемых путем общественной деятельности по тер
риториальному развитию.

Под жизненными условиями подразумеваются: 
величина доходов населения; возможности приоб
ретения доходов, в том числе уровень и структура 
занятия рабочей силы, расстояние между место- 
жительствами и рабочими местами, доступность 
мест работы; возможности использования доходов, 
в том числе условия жилищного и коммунального 
снабжения, состояние торговли, общественного 
питания культуры и просвещения, а также доступ
ность их учреждения; снабжение учреждениями 
здравоохранения, образования и культуры (как 
правило, путем общества и независимо от личных 
доходов); его количественный и качественный уро
вень, доступность учреждений.

С точки зрения жизненных условий отсталыми 
считаются те территории, на которых жизненные 
условия — либо в целом, либо по большей части 
или в отношении большинства компонентов — 
прочно оказываются ниже общегосударственного 
среднего значения.

И з 96 уездов — основных территориальных еди- 
ницвисследования — Венгрии отсталыми считаются 
46, е которых проживает 33,7% населения страны.

Н смотря на значительное развитие каждой тер
риториальной единицы, изменение жизненных усло
вий все еще не привело к уравновешиванию. Из 46 
районов в 14 темп изменения оказывается ниже 
среднего темпа развития страны, а в 20 районах 
равняется среднему, так, относительная отсталость 
сохраняется.

На Задунайском краю отсталые территории за
клиниваются в более развитые, так что последние 
оказывают на них влияние. Однако, Альфельд 
(Большая низменность) считается почти целиком 
отсталым. Это однородное пространство включает 
в себя южную часть будапештской агломерации и 
тесно связано с отсталым пространством северной 
горной местности.

Отсталость жизненных условий сказывается преж
де всего в относительно низком уровне доходов 
населения, плохом качестве и оснащенности жи
лищ. Жизненные условия наиболее остро диффе
ренцируются уровнем городских функций — т.е. 
возможностями использования доходов и оснащен
ностью общественными учреждениями средней сте
пени В большой мере наблюдается отсталость и в 
области здравоохранения, образования и торговли 
низшей степени, которые дальше повышаются из-за 
проблем доступности учреждений. Жизненные усло
вия оказываются неудовлетворительными главным

образом, в области доходов и медицинского обслу
живания.

Вследствие относительно плохих жизненных усло
вий увеличилось переселение — особенно моло
дых — с отсталых территорий. Население малоква
лифицированное, увеличилось число иждивенцев, 
престарелых.

Большинство территорий, отсталых по жизнен
ным условиям населения состоит из мелких сел или 
хуторов, где требование сосредоточения произво
дительных сил впадает в противоречие системе 
разбросанных поселений, возникшей на основе 
других производственных отношений. Для сети 
населенных пунктов, наряду с мелкими поселения
ми и хуторов, характерна неразвитость городской 
сети. Поэтому оказываются низкими те факторы 
жизненных условий, которые должны осуществлять
ся в Отношениях между городом и селом.

Причины отсталости жизненных условий, кроме 
особенностей сети населенных пунктов, заключа
ются в структуре и уровне производственных отрас
лей данных территорий. На отсталых территориях 
структурная доля селького хозяйства высока, при 
плохом качестве земли, низком уровне оснащен
ности сельского хозяйства, и поэтому и низкой его 
доходливости. Уровень индустриализации — соот
ветственно высокой доле селького хозяйства, — как 
правило, очень низок. При низком уровне индустри
ализации промышленность на данных территориях 
несовременна. В промышленности преобладают 
пищевая и легкая промышленность, а динамические 
отрасли здесь почти не работают. Несовременная 
промышленность требует неквалифицированной pä- 
бочей силы и обеспечивает низкие доходы. Местами 
однако, уже сказывается влияние политики раз
мещения промышленности последних лет; в не
скольких районах появляются металлургические и 
машиностроительные предприятия, хотя по струк
туре незначительные, но с аспекта современности в 
большой мере превышающие средний уровень. 
Росту индустриализации хорошо способствует спе
циально образованный для этой цели фонд терри
ториального развития.

Основные принципы уравновешивания жизнен
ных условий разных территорий на долговременный 
плановый период сводятся к следующему.

1. Надо стремиться к постепенному и равномер
ному уменьшению различий между жизненными 
условиями населения разных территорий и краев 
страны. Уровень развитых и отсталых районов 
могут приблизиться друг к другу тогда, если темп 
развития отсталых районов превышает средний 
уровень всей страны. За будущие 15—20 лет потреб
ление, приходящееся на душу населения по-види
мому возрастет в 2—2,5 раза. Надо стремиться к
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тому, чтобы этот уровень на отсталых территориях 
повысился примерно в 2,5—3 раза.

2. Наряду со снижением разниц в уровнях раз
витых и отсталых территорий, надо достичь того, 
чтобы относительная отсталость затронула все 
меньшую долю населения и районов страны. Сни
жение отсталости может осуществляться лишь в 
случае рациональной концентрации мероприятий по 
развитию при классификации районов по степени 
отсталости, а также рациональным снижением 
числа населений тех районов, которые невозможно 
развивать до требуемого уровня.

3. Путем концентрации средств развития надо 
прекратить однородность в территориальной от
сталости Венгерской Низменности. Развитие тер
ритории всегда оказывает в большей или меньшей 
мере излучающее влияние на окружность. Жители

местностей, заклинивающихся между развитыми 
районами, хотя не в оптимальной, но в доступной 
близости находят центры для занятия и обслужи
вания; населенные пункты городского характера, 
способные принимать переселяющихся и обеспе
чить им лучшие жизненные условия.

4. Кроме прекращения территориальной одно
родности отсталых жизненных условий важно пре
кратить и их однородность по содержанию. В стране 
не должно быть такой территории, где все элементы 
жизненных условий считались бы в одинаковой мере 
отсталыми. С одной стороны, эффективнее сосре
доточить средства развития на несколько факторов 
жизненных условий, чем развивать их совокупность, 
а с другой стороны, между развитием разных факто
ров имеется тесная связь, таким образом, они 
могут взаимно стимулировать друг друга.

ПЕРЕСМОТР РАСЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЖИЛЫХ ЗОН

ФЕРЕНЦНЕ ХЕРХЕР

Работа излагает результаты научного исследо
вания «Проблемы проектирования, расчета и экс
плуатации зеленых поверхностей населенных пунк
тов», разработанного в 1976 г. Работа была обуслов
лена отчасти функциональными недостатками озе
лененных систем жилых зон, создаваемых при 
массовом жилищном строительстве, отчасти нере
шенными проблемами эксплуатации зеленых по
верхностей. При разработке темы исследователи 
искали ответа прежде всего на то, осуществление 
каких принципов расчета и формирования могло 
бы способствовать улучшению нынешней практики, 
созданию системы зеленых поверхностей, требую
щей меньше расходов, чем сегодня, но более соот
ветствующей функциям по своему предназначению.

В работе освещаются поднятые практикой проб
лемы, подытоживая которых можно заключать 
вывод, что эксплуатация зеленых поверхностей 
жилых застроек требует повышенных затрат от 
страны по сравнению с их фактической стоимостью 
в функциональном отношении. Прекращение про
тиворечия и решение проблемы сделают необходи
мым изменить подход в сознании как проектиров
щиков, так и инвеститоров, исполнителей и потре
бителей. К вопросам создания, содержания и экс
плуатации зеленых поверхностей в будущем надо 
подходить не на периферии сферы функций по го
родской планировке и городскому хозяйству, а в их 
центре. В процессе развития урбанизации, причем 
доля искусственных элементов все время повыша
ется по сравнению с природными, важным факто
ром здоровой окружающей человека среды — как в 
биологическом, так и психическом и социологиче
ском отношениях, — является система зеленых по
верхностей населенных мест и жилых зон. В жилых 
зонах, при создании зеленых поверхностей, наряду 
с удовлетворением других функциональных требо

ваний, надо стремиться и к облегчению жесткого 
впечатления, создаваемого индустриальной строи
тельной техникой, к гуманизации жилой среды.

Таким образом, функция зеленых поверхностей 
становится все более сложной. Путем сознатель
ного планирования необходимо в большей мере 
обеспечить условия следующих функциональных 
компонентов; биологическое кондиционирование 
жилых зон; потребности населения в отдыхе, куль
турных программах, спорте; возможность создания 
связей в коллективе жителей жилой зоны; удовлет
ворение эстетических потребностей населения.

В дальнейшем работа описывает результаты, 
полученные при исследованиях, направленных на 
определение необходимого количества зеленых по
верхностей жилых зон; на необходимость диффе
ренцирования в рамках общего количества и его 
принципиальное обоснование; на создание элемен
тов зеленой поверхности на основе дифференциро
ванного расчета и на обеспечение условий эксплуа
тации зеленых поверхностей. Методы в каждом 
случае выбрали в соответствии со способом поста
новки вопроса. При исследованиях по определению 
общего количества исходили из теоретических мо
делей, различая три возможных степени комплекс
ности в жилых зонах. Модели жилых зон с «основ
ной», «средней» и «высокой» оснащенностью пред
ставляют степени в сфере и мощности дополнитель
ных учреждений, размещенных вне жилых зданий и 
обеспечивающих комплексную функцию жилой зо
ны. При использовании значений удельной потреб
ности в площади различных функциональных учреж
дений был составлен «биологический баланс». При 
этом определили соотношение биологически ак
тивных (насажденных растительностью) и инактив- 
ных (ненасажденных) территорий, так как основной 
предпосылкой биологического кондиционирования
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жилой зоны являэтся 40—бО'Х-ное соотношение 
активных и инактивных поверхностей. Общее коли
чество необходимой зеленой поверхности было 
определено с тем, чтобы можно было обеспечить 
это желательное соотношение.

К сфере вопросов дифференцирования в рамках 
общего количества зеленых поверхностей приблизи
лись отчасти путем эмпирического анализа, отчасти 
с помощью модельных расчетов.

Исходя из многообразия потребностей, различа
ющихся из-за возрастного состава населения, и раз
ных функций зеленых поверхностей и требований 
эксплуатации, в системе зеленых поверхностей 
можно различать три элемента: «публичные сады», 
непосредственно примыкающих к жилым зданиям; 
спортивно-игровые зеленые поверхности, осуще
ствляемые немного дальше — на 300—500 м — от

жилых зданий; лесопарки, которые хотя и не об
ладают непосредственной функцией, но необходи
мы для биологического кондиционирования жилой 
зоны.

Расчет и оформление этих трех видов элементов 
различаются в соответствии с разными функциональ- 
ными-требованиями. Дается предложение на диф
ференцированный расчет элементов в общем коли
честве; излагаются директивы для их размещения, 
системной организации и насаждения. Наряду с 
первоочередностью удовлетворения функциональ
ных требований при формулировке принципов 
расчета и осуществления исследователи уделяли 
особое внимание устранению нынешних проблем 
эксплуатации, значительному снижению затрат на 
создание и эксплуатацию.

ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИКРОСТРУКТУРЫ  НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ТАМАШ МЕДДЕШИ

Работа доходит до понятия микроструктуры 
населенных пунктов через определение окружающей 
человека среды, с помощью системного подхода. 
При этом построение микроструктуры описывается 
с помощью трехступенчатой логической модели. 
Первая ступень состоит из т.н. элементарных 
систем. Элементарная система является наимень
шей единицей структуры поселений, обозначающей 
виды деятельности, непосредственно связанные 
между собой в пространстве и по функциям, а также 
их физические рамки. С помощью операции, при
меняемой по аналогии сечения множеств получа
ются группы элементов. Вторую ступень модели 
определяет совокупность элементарных систем,

организованных к общей улице. Взаимоотношение 
улиц может быть описано с помощью операции 
сечения, причем получаются однородные, ткане
образные формулы микроструктур. Сечение улиц 
высшего порядка определяет центральное место; 
понятие центрального места представляет собой 
третью ступень модели. Так как в процессе развития 
центральное место может преобразоваться в систе
му улиц — с третьей ступенью модель закончена. 
С помощью модели можно описать широкий круг 
явлений микроструктуры; кроме того, она может 
быть использована и в качестве метода проектиро
вания.
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ZUSAMMENFASSUNG

AU SW ER TU N G  DER SIEDLUNG SW ISSENSCH AFTLICH EN  
FO RSCH UNG EN DES VER G A N G EN EN  JAH RZEH NTES U N D  

DIE FO R SC H U N G SA U FG A BEN  DES KOM M ENDEN ZEITRAUM ES

DR. IS T V Á N  B A R T K E  —
DR. G Y Ö R G Y  K Ő SZE G F A LV I  —

K Á R O L Y  V A L E N T IN Y

Der erste Teil der S tudie w ertet die siedlungs
w issenschaftlichen Forschungen des vergange
nen Jahrzehntes aus. Der zweite Teil behandelt 
die Beziehungen der Siedlungsw issenschaft und 
anderer Disziplinen. D er d ritte  Teil legt die 
Forschungsarbeiten des kom m enden Zeitraum es 
dar.

Bezüglich des vergangenen Zeitraum es kann 
die Ä nderung, bzw. die Entw icklung der Be
trachtungsw eise der Forschung in folgendem  zu
sam m engefasst w erden:

— Die Suche von nachgewiesenen, in der 
M ehrheit auch zahlenm ässig ausdrückbaren, 
fallweise das N iveau einer G esetzm ässigkeit e r
re ic h e n d e n  K enn tn issen ;

— die A neignung von zeitgem ässen m athem a
tischen und rechnungstechnischen V erfahren, 
die konsequente A nw endung dieser in der B ear
beitung von m ehreren  A ufgaben;

— die B earbeitungsw eise der A ufgaben w ur
de der D enkart der Regional- und Siedlungs
planung angepasst, als m inim ale A nforderung 
w urde die methodologische B egründung dieser 
D enkart bezeichnet, fallw eise kam  es auch zu 
ih rer W eiterentw icklung;

— bei D ifferenzierung der A nnäherung  aus 
w irtschaftsw issenschaftlichem  und technischem  
Aspekt w urde die nützliche Synthese der — aus 
den zwei B etrachtungsw eisen herrührenden  — 
Ergebnisse angestrebt;

— F ortschritt (noch keine volle Entwicklung) 
der M ethoden und der E inschätzung der P ro
zesse der E tappierung sowie der geistigen und 
sonstigen A ufw ände (z. B. der R echenautom a
ten) der Forschung.

Die Siedlungswissenschaft hat in zwei Rich
tungen Beziehungen m it anderen Disziplinen. 
Die Ergebnisse der im G renzbereich der Sied
lungsw issenschaft betriebenen Forschungen

w erden fo rtlaufend  beachtet, und fü r die eigene 
Forschungstätigkeit syn thetisiert und verw en
det. Es w erden jene Fragen form uliert, welche 
von den Grenzdisziplinen beantw ortet w erden 
sollen um  die physischen R ahm en der Siedlun
gen planm ässig ausgestalten zu können. Diese 
m üssen im Einklang m it den Ergebnissen der 
technisch-w irtschaftlichen Entw icklung, sowie 
m it der zu erw artenden  Ä ndlerung der gesell
schaftlichen B edürfnisse bestim m t werden. An
derseits in form iert die Siedlungsw issenschaft — 
aufgrund  d er eigenen Forschungsergebnisse — 
die G renzdisziplinen über jene Gesetzmässig
keiten, deren A nforderungen bei der Siedlungs
entw icklung in B etrach t genom m en werden 
müssen.

Die Forschungsaufgaben des kom m enden 
Zeitraum es können — je H auptrich tung  — im 
folgenden charak teris iert w erden:

1. H auptrichtung: Eine der 'grundlegenden 
Bedingungen und zugleich die Aufgabe der E nt
w icklung der Siedlungw issenschaft ist die Be
gründung der B etrachtungsw eise und der M etho
dologie der im Zusam m enhang m it den Siedlun
gen (Siedlungsgruppen) zu lösenden Aufgaben, 
bzw. die in dieser H insicht zu betreibenden 
Forschungen.

2. Hauptrichtung:  Die zur theoretischen Be
gründung der Entw icklung und P lanung von 
Siedlungen (Siedlungsgruppen) dienenden For
schungen.

3. Hauptrichtung:  Die zur theoretischen Be
gründung des Ausbaus (der Realisierung der 
Pläne) von Siedlungen (Siedlungsgruppen) die
nenden Forschungen.

4. H auptrichtung: Die zur theoretischen Be
gründung des siedlungsw irtschaftlichen Tätig
keit, sowie des B etriebes und der V erw altung 
von Siedlungen dienenden Forschungen.
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DIE ENTW ICKLUNG VO N MISKOLCTAPOLCA, W IDERSPIEGELT  
IN  DEN FUNK TIO NELLEN Ä N D ER U N G EN  DES RAUM ES

DR. JENŐ M AJO R

Das Erholungsgebiet M iskolctapolca liegt in 
der schönen natürlichen  U m gebung des H ügel
landes am O strand des B ükkgebirges; seit dem 
1. Jan u a r 1945 ist M iskolctapolca ein S tadtteil 
von Grossmiskolc. Seine historische G estaltung 
w ird in dieser Studie bis zu r V ereinigung ver
folgt. Obwohl die natürliche G rundlage der 
Entw icklung zum Erholungsgebiet: die in der 
K arsthöhle des Burghügels, entlang der verti
kalen  Störungslinien hervorbrechende w arm e 
H eilquelle ist seit dem  Entstehen des B ükkge
birges eine G egebenheit. Die E rholungsfunktion 
konnte sich jedoch bloss in diesem Jah rh u n d ert 
entfalten, als die gesellschaftlichen Bedingungen 
durch  die Entw icklung der benachbarten  S tadt 
Miskolc zu r G rossstadt, zustande kam en. Die 
Achse des Gebietes ist das breite  Tal des Baches 
Hejö, w elcher das W arm w asser ab führt. Der 
Nam e Tapolca ist slaw ischen U rsprungs und 
seine Bedeutung ist m it jen er des ungarischen 
W ortes Hejö identisch (w arm -gut). D ieser Name, 
sowie die in der U m gebung des B adeortes e r
schlossenen archäologischen F unde weisen d ar
auf hin, dass die U m gebung der Heilquelle lang 
bevor der ungarischen L andeseroberung ein ku l
tischen Zwecken dienender O rt w ar. Dieser K ult 
w ar der G rund, w eshalb nach der Landeserobe
rung, in den Jah ren  der V erbreitung  des C hris
tentum s, die Besitzer des G ebietes — das Ge
schlecht der Miskolc — ih re  G rabstä tte  in  der 
Nähe der Quelle angelegt haben, h ier w urde das 
zu Ehren der Apostel P e te r und Paul gew eihte 
K loster des Geschlechtes errich tet. Das K loster 
der B enediktinerm önche bestand  bis zum Jah re  
1533, als es infolge des Doppelkönigstum s aus
gebrochenen B ürgerkriegs zerstört w urde. D er 
G rund der endgültigen V ern ich tung  w ar es, dass 
bei Zeiten des Königs Ludw ig des Grossen — als 
das königliche G ut von Diósgyőr en tstand  — 
auch das K loster von Tapolca zum  königlichen 
G ut w urde. In den Jah rzehn ten  der türkischen 
O kkupation konnte es n ich t zur W iederherstel
lung kommen, endlich verlieh  M arie Therese 
die G üter der Abtei dem dam als kononisierten 
griechisch-katholischen Episkopat von Munkács. 
Das Besitztum  des Episkopats hörte bloss im 
Jah re  1945 auf.

Auf dem Gebiet von Tapolca en tstand  w eder 
vor der Landeseroberung, noch später eine 
dichtbevölkerte Siedlung. D urch die E rrichtung 
des K losters bildeten die Mönche die ständige 
Bevölkerung. Nach der V ern ich tung  des K losters 
w ohnten einige Einliegerl'am ilien — verm utlich 
in der Um gebung der Therm alquelle. Noch am 
A nfang des XX. Jah rh u n d e rts  w urden  bloss 289 
Einw ohner in 3 kleineren  Siedlungen im

Aussengebiet: in Tapolcapuszta, Verebesm ajor 
und K őbánya registriert. Als unbew ohntes 
Gebiet w urde es zur Puszta (Ödland) erk lärt 
und in den 70-er Jah ren  des XIX. Jah rhunderts  
verw altungsm ässig der Gem einde Görömböly 
angeschlossen. Trotz der Q ualifizierung zur 
Puszta und der dünnen Bevölkerung w ar das 
Gebiet w irtschaftlich  sehr w ertvoll. Der Boden 
vulkanischen U rsprungs und die südlich 
geneigten H ügelhänge w aren zum  W einbau 
äusserst geignet. Diese Gegebenheit w urde auch 
von den B ürgern  der um liegenden Gem einden 
und vor allem von jenen des M arktfleckens Mis
kolc ausgenützt. A uf dem  Gebiet von Tapolca 
w urde auch in den Zeiten der Türkenherrschaft, 
W einbau betrieben, besonders die W eine der 
W einberge N ádastó, Kiskövesd und Kőköltő 
sind vorzüglich. Die W eine von Tapolca w urden 
ins A usland exportiert und so tru g  Tapolca 
bedeutend zur w irtschaftlichen Entw icklung 
und zur U rbanisierung von Miskolc bei. Als im 
R eform zeitalter die Industria lisierung  in Miskolc 
ihren  A nfang nahm , w urde aus gewissen Spuren 
darauf geschlossen, dass es in Tapolca 
bedeutende V orräte an Rohstoffen — an Kohle, 
an Lehm zur H erstellung von G eschirr und an 
Kaolin — zu finden seien. Das Interesse an 
industriellen  Rohstoffen rückte  in den V order
grund  und dieser Prozess w eist sehr wohl auf 
die V eränderung hin, die den W einbau 
betreibenden M arktfleck Miskolc zum Industrie
zentrum  und nach langen K äm pfen im  Jah re  
1910 endlich zum  M unizipium  entwickelte. Als 
es sich herausstellte, dass Tapolca in der 
industriellen  Entw icklung von Miskolc nu r eine 
mässige Rolle spielen kann, entstand im 
führenden  B ürgertum  der benachbarten  G ross
stad t der A nspruch auf Erholung. So kam  es 
zur Entw icklung der neuen Funktion des 
Erholungsgebietes von Tapolca. Miskolc erkaufte  
zw ar bereits im  Ja h re  1910 den B adeort mit 
einer Fläche von 48 K atastraljochen, aber 
dam als w ar die S tad t noch nicht an dem 
Therm alw asser interessiert, das kalte  K arst
w asser sollte vielm ehr die W asserversorgung 
der B evölkerung sichern. An die w irtschaftliche 
N utzung der Therm alquellen w urde nu r gedacht, 
als die alten berühm ten  Therm albäder von 
O berungarn  infolge des Friedens von Trianon 
der Tschechoslowakei zukamen. Die S tadt plante 
anfangs — dem Beispiel von Lillafüred folgend 
— die E rrichtung eines grossen K urhotels, dies 
konnte jedoch wegen der V erschuldung der 
S tad t nicht verw irklicht w erden und das 
einheim ische K apital nahm  das Risiko auch 
nicht auf sich. Z ur gleichen Zeit w urde auch die
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R ekonstruktion der von der Phyloxera vernich
teten W eingärten durch den ersten W eltkrieg 
verhindert und nachfolgend durch die Krise des 
W einbaus und des W einverkaufes, sowie durch 
die W irtschaftskrise von 1929 unm öglich ge
macht. Dies füh rte  dazu, dass im  Zusam m enhang 
m it der anfänglichen Entw icklung des Badeortes 
die Parzellierung der W einbaugebiete in A ngriff 
genom m en w urde. Es w urden  B augrundstücke 
ausgestaltet und es begann auf diesen eine recht 
rege Bautätigkeit. Im  Jah re  1936 w urden  262 
Villen an sta tt der 10 Jah re  früheren  20 Villen 
gezählt. Die 833 Zim m er der 262 Villen konnten 
1500 Badegäste auf nehm en. Diese In itiative 
m ilderte zweifellos die W irtschaftskrise örtlich, 
die rege individuelle B autätigkeit rechnete 
jedoch nicht m it den Folgen der V ernachlässi
gung des Ausbaus der In frastru k tu r. D urch den

Mangel an Wegen, Geschäften, an W asserleitun
gen und an K analisation w urde die Entw icklung 
des Erholungsgebietes ernstlich  bedroht. Die 
A usbaukosten der In fra s tru k tu r konnte die 
G em einde Görömböly n icht auf sich nehm en, 
die einzige Lösung w ar der Anschluss des 
Gebietes an die S tad t Miskolc. Die Jah re  des 
zweiten W eltkrieges w aren  jedoch w eder aus 
w irtschaflicher noch aus verw altungsm ässiger 
H insicht zur Vollziehung dieses Aktes geeignet. 
Sobald Miskolc befreit w urde, w ar es eine der 
ersten  A ufgaben der S tadt, die Vereinigung 
auszusagen. D am it begann ein neuer A bschnitt 
der Entw icklung von Tapolca, die sich infolge 
der W irtschaftskrise en tfa lte te  neue Funktion 
überlebte jedoch die Krise und w ird auch in der 
fernen  Z ukunft die H auptrich tung  der Entw ick
lung des G ebietes bestim m en.

SPEZIFISCH E ENTW ICKLUNGSPROBLEM E  
VON R Ü C K STÄ N D IG EN  GEBIETEN BEZÜGLICH  

DER LEBEN SV ER H Ä LTN ISSE

É V A  V A L É R

Die Lebensverhältnisse bilden eine spezifische 
Kategorie der te rrito ria len  Entw icklung, welche 
zur Bezeichnung der m it den räum lichen 
Gegebenheiten zusam m enhängenden, durch die 
gesam tgesellschaftliche T ätigkeit der territo ria len  
Entw icklung beeinflussbaren Lebensniveau- 
Faktoren dient. U n ter Lebensverhältnissen w ird 
folgendes verstanden: die Grösse des E inkom 
m ens der B evölkerung; die M öglichkeiten der 
E rw erbung des Einkommens, d a ru n te r das 
Niveau und die S tru k tu r der Beschäftigung, 
sowie die E ntfernung und die E rreichbarkeit 
der A rbeitsplätze: die M öglichkeiten der 
A nw endung des Einkom m ens, d a ru n te r die 
V erhältnisse der V ersorgung m it W ohnungen 
und stadttechnischen E inrichtungen, sowie die 
Lage und die E rreichbarkeit der E inrichtungen 
des Handels, der G astw irtschaft und der K u ltu r; 
das quan tita tive und qualita tive N iveau und die 
E rreichbarkeit der von der Gesellschaft 
gebotenen (im allgem einen nicht vom persön
lichen Einkom m en abhängigen) V ersorgung m it 
E inrichtungen des Gesundheitswesens, des 
U nterrichts und der K ultur.

Vom G esichtspunkt der Lebensverhältnisse 
w erden jene Gebiete als rückständig  betrachtet, 
welche hinsichtlich der gesam ten Lebensver
hältnisse, der M ehrheit oder des bedeutenden 
Anteils seiner Elem ente langfristig  u n te r dem 
Landesdurchschnitt liegen. Es können 46 von 
den 96 K reisen U ngarns als un terversorg t 
betrach tet werden, in diesen leb t 33,7% der 
Bevölkerung des Landes.

Trotz der bedeutenden Entw icklung säm tlicher 
Gebietseinheiten w eist die Ä nderung der

Lebensverhältnisse nicht in R ichtung eines 
Ausgleiches hin. Das Tempo der V eränderung 
bleibt in 14 der 46 unterverso rg ten  Kreise un te r 
dem  durchschnittlichen W achstum stem po des 
Landes, in 20 K reisen ist das W achstum stem po 
durchschnittlich  und in dieser Weise w ird die 
re la tive U nterversorgung konserviert.

In T ransdanubien liegen die rückständigen 
Gebiete in entw ickeltere G ebiete eingekeilt und 
in dieser Weise w erden sie der A usstrahlung 
des Entw icklungsstandes dieser G ebiete teilhaL- 
tig. Die U ngarische Tiefebene ist jedoch fast 
in ih re r vollen A usdehnung als unterversorg t 
zu betrachten. D ieser homogene unterversorgte 
Raum  um fasst den südlichen Teil der Buda- 
pester Agglom eration und schliesst sich eng an 
die rückständigen G ebiete des nördlichen 
Berglandes an.

D er niedrige S tand der Lebensverhältnisse 
tr i t t  vor allem  im niedrigen Einkom m ensniveau 
der Bevölkerung und in der m inderw ertigen 
Q ualität und A usstattung der W ohnungen zum 
Vorschein. Die Lebensverhältnisse w erden am 
intensivsten, vom Niveau der städtischen 
Funktionen — die M öglichkeiten der A nw en
dung des Einkom m ens und die V ersorgung mit 
G esellschaftseinrichtungen m ittleren  Grades — 
differenziert. Es ist eine bedeutende U nterver
sorgung an E inrichtungen un teren  G rades des 
G esundheitswesens, des U nterrichtes und des 
Handels zu verzeichnen, welche w eiter m it den 
Problem en der E rreichbarkeit gesteigert wird. 
Die Ä nderung der Lebensverhältnisse ist in 
erster Linie bezüglich der Einkom m en und der 
G esundheitsfürsorge unzulänglich. Infolge der
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verhältnism ässig schlechten Lebensverhältnisse 
ist eine intensive A bw anderung — vor allem 
der Jugend — von den unterversorg ten  Gebieten 
zu verzeichnen. Das N iveau der Schulung ist 
niedrig, der Anteil der E rnährten  ist hoch, 
die Bevölkerung veraltert. Die M ehrheit der 
hinsichtlich der Lebensverhältnisse un te rver
sorgten Gebiete ist m it K leinstdörfern  und 
Einzelgehöften besiedelt, wo der A nspruch an 
die konzentrierte  Entw icklung der P roduk tiv 
k räfte  in W iderspruch m it dem in der V ergan
genheit am Boden von anderen Produktions
verhältnissen zustande gekom m enen, zersiedel- 
ten Siedlungssystem  kam. Das Siedlungsnetz ist 
ausser den K leinstdörfern  und Einzelgehöften 
hauptsächlich durch das unterentw ickelte  Netz 
der S tädte charak terisiert. Demzufolge stehen 
jene F aktoren der Lebensverhältnisse auf einem 
niedrigen Niveau, welche in der Beziehung 
Stadt-D orf realisiert w erden müssen. A usser den 
spezifischen G egebenheiten des Siedlungsnetzes 
sind die Ursachen der R ückständigkeit der 
Lebensverhältnise in der S tru k tu r und im 
Entw icklungsstand der Produktivzw eige der 
betroffenen Gebiete zu suchen. In  den u n te r
versorgten Gebieten ist der s truk tu re lle  Anteil 
der Landw irtschaft hoch, die Q ualität des 
Bodens schlecht, der V ersorgungsgrad der 
L andw irtschaft m it G eräten  und in dieser Weise 
auch ihre E rtragfäh igkeit niedrig. D er G rad der 
Industrialisierung ist im allgem einen — dem 
hohen Anteil der L andw irtschaft entsprechend 
— sehr niedrig, dabei ist auch die vorhandene 
Industrie  äusserst unm odern. Innerhalb  der 
Industrie  dom inieren die Lebensm ittel- und 
die Leichtindustrie, die dynam ischen Industrie
zweige sind in diesen Gebieten kaum  vertreten . 
Die unm odernen Industriebetriebe benötigen 
unqualifizierte A rbeitsk räfte  und bieten niedrige 
Einkommen. Stellenw eise ist bereits die W irkung 
der Industrieansiedlungspolitik  der vergangenen 
Jahrzehn te  fühlbar. In einigen K reisen sind die 
in ihrem  struk tu re llen  A nteil nicht bedeutenden, 
aber hinsichtlich der M odernität hoch über dem 
D urchschnitt stehenden B etriebe der Schwer- 
und M aschinenindustrie erschienen. Das W achs
tum  der Industrialisierung w ird  sehr erfolg
reich durch das zu diesem Zweck gegründete 
Fonds zur territo ria len  Entw icklung gefördert.

Die Richtlinien des räum lichen Ausgleiches 
der Lebensverhältnisse in der perspektivischen 
P lanperiode können im folgenden zusam m en
gefasst w erden:

1. Es muss angestrebt werden, dass die 
bestehenden U nterschiede in den Gebieten und

Landesteilen bezüglich der Lebensverhältnisse 
in ih re r G esam theit stufenw eise und ausgewo
gen verm indert werden. Das Niveau der 
Lebensverhältnisse der entw ickelten und rück
ständigen Gebiete kann dann näher zueinander 
gebracht werden, w enn das W achstum stem po 
der rückständigen G ebiete jenes des Landes
durchschnittes übertrifft. In  den kom menden 
15-—20 Jah ren  w ird der pro K opf V erbrauch 
voraussichtlich auf das zwei- bis zw eieinhalb
fache anwachsen. D arun ter soll der Anwuchs 
des pro Kopf V erbrauches in den rückständigen 
Gebieten auf das zw eieinhalb- bis dreifache 
angestrebt werden.

2. Neben der M inderung der N iveauunter
schiede der entw ickelten und rückständigen 
Gebiete m uss angestrebt w erden, dass ein im m er 
geringerer A nteil der B evölkerung und ein 
im m er k leinerer Teil des Landesgebietes von der 
relativen R ückständigkeit betroffen  w erden. Die 
Zahl, bzw. die Bevölkerungszahl der rückständ- 
digen Gebiete kann  n u r verm indert w erden, 
w enn die Entw icklung — der R angordung der 
rückständigen Gebiete entsprechend — rational 
konzenetriert und die Bevölkerungszahl der auf 
ein entsprechendes N iveau nicht zu entw ickeln
den Gebiete ra tional verm indert wird.

3. Durch die K onzentration der Entw icklungs
m ittel soll die A bschaffung der räum lichen 
H om ogenität der R ückständigkeit der U nga
rischen Tiefebene angestrebt werden. Die 
entw ickelten Gebiete haben m ehr oder w eniger 
im m er eine A usstrahlung auf die um liegenden 
Gebiete. Die B evölkerung der in entw ickelte 
Gebiete eingekeilt liegenden unterversorg ten  
G ebiete finden, zw ar in grösserer als der opti
malen, aber doch in erreichbarer Entfernung, 
Z entren der Beschäftigung und der Versorgung, 
sowie städtische Siedlungen, welche den 
Zuzüglern bessere Lebensverhältnisse bieten 
können.

4. Neben der Liquidierung der räum lichen 
H om ogenität der R ückständigkeit der Lebens
verhältnisse ist auch die L iquidierung der 
inhaltlichen Hom ogenität der Rückständigkeit 
äusserst wichtig. Es soll kein Gebiet im Lande 
geben, wo säm tliche Elem ente der Lebensver
hältnisse als rückständig  zu betrachten  sind. 
Einerseits ist die K onzentrierung der Entw ick
lungsm ittel auf einige Faktoren  der Lebens
verhältnisse w irksam er als die Entwicklung 
säm tlicher Faktoren, anderseits sind enge 
Beziehungen u n te r den verschiedenen Faktoren 
der Lebensverhältnisse zu verzeichnen, welche 
somit anregend aufeinander wirken.
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REVISION DER BEM ESSUNG  DER G RÜNFLÄCH EN  
VON W OHNGEBIETEN

FRAU FERENC HÖRCHER

Die S tudie berichtet über die Problem stellung 
und über die Ergebnisse der im Ja h re  1976 
un te r dem Titel „Planungs-, Bemessunge- und 
Erhaltungsproblem e der G rünflächen von Sied
lungen” bearbeiteten  Forschung. Die N otw en
digkeit dieser Forschung w urde einerseits durch 
die funktionellen M ängel del G rünflächensy
stem e der im Rahm en des M assenw ohnungsbaus 
errich teten  W ohngebiete, anderseits durch die 
gegenw ärtig ungelösten E rhaltungsproblem e der 
G rünflächen begründet. Im  Rahm en der B ear
beitung des Them as bestrebten  die Forscher 
vor allem die B eantw ortung folgender Fragen: 
aufgrund w elcher Bem essungs- und Ausge- 
staltungsprinzipen könnte die gegenw ärtige 
Praxis verbessert w erden; ferner wie w äre es 
möglich ein geringere E rhaltungskosten  erfo r
derndes, ab e r den bestim m ungsgem ässen F unk
tionen besser entsprechendes G rünflächensystem  
in den W ohngebieten auszugestalten.

Die S tudie gibt die durch die P rax is aufge
w orfenen Problem e bekannt. Zusam m enfassend 
w ird festgestellt, dass die E rhaltungskosten  der 
G rünflächen von W ohngebieten unangem essen 
hoch liegen, w enn m an ihren  tatsächlichen W ert 
m it ih re r funktionellen Bestim m ung vergleicht. 
Die B ehebung dieses W iderspruches, bzw. die 
Lösung dieses Problem s erfo rdert die Ä nderung 
der B etrachtungsw eise der P ro jek tan ten , der 
Investitionsträger, der A usführenden und der 
B enützer in gleicher Weise. Die Fragen der 
A usgestaltung, der E rhaltung  und  der N utzung 
der G rünflächen müssen nicht an der P eri
pherie, sondern im M itte lpunkt der s täd te
baulich-stadtw irtschaftlichen T ätigkeit behan
delt werden. Im Prozess der V erstädterung, 
wobei der A nteil der gebauten E lem ente im  
V erhältnis zu den natürlichen Elem enten ständig 
anw ächst, ist das G rünflächensystem  der 
W ohngebiete, bzw. der Siedlungen ein seh r 
bedeutender Fak to r sowie in biologischer, als 
auch in psychischer und soziologischer Hinsicht. 
Bei A usgestaltung von G rünflächen m uss die 
Auflösung der S teifheit d er industriellen 
Bautechnologie und die H um anisierung der 
W ohnum gebung ausser der B efriedigung der 
übrigen funktionellen A nforderungen angestrebt 
werden.

Die Funktion der G rünflächen w ird in dieser 
Weise im m er kom plexer. Mit bew usster P lanung 
müssen in der Zukunft die Voraussetzungen 
der folgenden funktionellen K om ponenten 
gesichert w erden: die biologische K onditionie
rung der W ohngebiete; der A nspruch der 
Bevölkerung an Erholung, U nterhaltung, und 
Sport; die M öglichkeit der A usgestaltung von

Beziehungen innerhalb  der im W ohngebiet 
lebenden G em einschaft; die Befriedigung der 
ästhetischen A nsprüche d er Bevölkerung.

Die Studie gibt im w eiteren  die Ergebnisse 
jener Forschungen bekannt, welche aufgrund  
von in folgende R ichtungen durchgeführten  
E rm ittlungen  erlangt w urden : die Bestim m ung 
der gesam ten notw endigen G rünfläche in 
W ohngebieten; die N otw endigkeit der D iffe
renzierung innerhalb  der gesam ten G rünfläche 
und deren prinzipielle B egründung: die A us
gestaltung der d ifferenziert bem essenen Ele
m ente der G rünflächen; und die S icherung der 
V oraussetzungen der E rhaltung  der G rünflä
chen. Die M ethoden d er E rm ittlung  w urden 
im m er der F ragestellung entsprechend erw ählt. 
Bei den auf die B estim m ung d er gesam ten 
G rünfläche ausgerichteten  U ntersuchungen ging 
m an aus theoretischen M odellen aus; es w urden 
dreierlei schem atische K om plexitätsstufen bei 
den m öglichen W ohngebieten unterschieden. Die 
W ohngebietsm odelle m it „G rundversorgung”, 
m it „V ersorgung m ittleren  G rades” und m it 
..Versorgung hohen G rades” repräsen tieren  die 
S tufen  des Kreises und der K apazität jener 
zusätzlicher E inrichtungen, welche den kom 
plexen B etrieb des W ohngebiets sichern. Bei 
V erw endung der spezifischen W erte des Flä
chenbedarfes der verschiedenen funktionellen 
E inrichtungen w urde eine ..biologische Bilanz” 
aufgestellt. In diesem Rahm en w urde das 
V erhältnis der biologisch aktiven (bepflanzten) 
und der biologisch inaktiven (unbepflanzten) 
Flächen bestim m t, da die G rundbedingung der 
biologischen K onditionierung des W ohngebietes 
das 60—40%-ige V erhältnis der aktiven und 
inaktiven Flächen ist. Die Grösse der gesam ten 
notw endigen G rünfläche w urde derw eise fest
gesetzt, dass dieses erw ünschte V erhältnis 
gesichert w erden kann. D er Fragenkom plex der 
D ifferenzierung innerhalb  der gesam ten G rün
fläche w urde teils anhand Won em pirischen 
Analysen, teils anhand von M odellberechnungen 
behandelt.

A usgehend von den — den A ltersklassen der 
Bevölkerung entsprechenden — unterschiedli
chen A nsprüchen und den verschiedenen F unk
tionen der G rünflächen, sowie von den A nfor
derungen der E rhaltung, können innerhalb  des 
G rünflächensystem s drei Typen der G rünflächen 
unterschieden w erden: die sich an die W ohn
gebäude d irek t anschliessenden „G em einschafts
g ärten ” ; die von den W ohngebäuden in einer 
E ntfernung von 300—500 m zu errichtenden 
Spiel- und Sportzwecken dienenden G rünflä
chen; und die keine d irek te funktion besitzen
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den, aber zur biologischen K onditionierung des 
W ohngebietes unerlässlichen „P arkw älder”.

Die Bemessung und A usgestaltung dieser drei 
Elem ente ist den unterschiedlichen funktionellen 
A nforderungen entsprechend verschieden. Die 
Forschungsarbeit gibt einen Vorschlag zur d if
ferenzierten  Bemessung innerhalb  der gesam ten 
G rünfläche und form uliert die R ichtlinien zur 
räum lichen A nordnung, zur A usgestaltung eines 
Systems und zur Bepflanzung dieser G rünflä

chen. Sowohl bei der Form ulierung der P rin 
zipien der Bemessung, als jener der A usgestal
tung, w idm eten die Forscher neben dem 
V orrang der B efriedigung der funktionellen 
A nforderungen eine besondere A ufm erksam keit 
der Beseitigung der gegenw ärtigen Problem e 
der E rhaltung  und der m öglichen Erm ässigung 
der A nw endungen des Ausbaus und der E rhal
tung.

D A S LOGISCHE MODELL DES M IKROSYSTEM S  
DER SIEDLUNG EN

T A M Á S  MEGGYES1

Die S tudie gelangt durch  die system orien
tie rte  B estim m ung der m enschlichen Um w elt 
zum Begriff des M ikrosystem s der Siedlungen. 
D er A ufbau des M ikrosystem s w ird anhand 
eines dreistufigen logischen Modells beschrieben. 
Die erste S tufe besteht aus den sog. elem entaren 
Systemen. Das elem entare System  ist das 
kleinste Elem ent der S ied lungsstruk tur und 
bezeichnet die m iteinander in d irek te r räum 
licher und funktioneller Beziehung stehenden 
Tätigkeiten und deren physische Rahm en. Mit 
Hilfe der analog zur M engenüberschneidung 
angew andten O peration können E lem enten
gruppen hergestellt werden. Die zw eite Stufe 
des Modells w ird durch  den Kom plex der an 
derselben S trasse gelegenen elem entaren Sy

stem e bestim m t. Die gegenseitigen Beziehungen 
der S trassen können auch anhand der O peration 
der Ü berschneidung beschrieben w erden, da
durch  können homogene, gew ebeartige, m ikro
struk tu re lle  Form eln hergestellt w erden. Der 
Schn ittpunk t von übergeordneten  Strassen 
defin iert einen zentralen  O rt; der Begriff des 
zentralen  O rtes bildet die d ritte  S tufe des Mo
dells. Da sich der zentrale O rt im  Laufe seiner 
Entw icklung zu einem  Strassensystem  um w an
deln kann, schliesst sich das Modell m it der 
d ritten  Stufe. M it Hilfe des Modells kann ein 
w eiter K reis von m ikrostruk turellen  E r
scheinungen beschrieben w erden, es kann  auch 
als P lanungsm ethode angew endet w erden.
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SUMMARIES

EVALUATIO N OF U R B A N  RESEARCH CARRIED OUT IN  THE  
LAST TEN YEARS, A N D  THE T A SK S OF RESEARCH  

IN  THE FORTHCOM ING PERIOD

DR. IS T V Á N  B A R T K E  —
DR. G Y Ö R G Y  K Ő SZE G F A LV I  —

K A R O L Y  V A L E N T IN Y

In the  first p a rt of the paper u rb an  research 
carried out in the  last ten  years is evaluated. In 
the  second p a rt the  links of u rban  studies to 
o ther scientific disciplines are discussed. It the 
th ird  p a rt the tasks of research in the forthcom 
ing period are  identified.

The change, advancem ent w hich has taken  
place in the approach of u rban  research  in the 
recent period can be sum m arized as follows:

— search for substan tiated  inform ation, its 
expression — in the  m ajo rity  of cases — in 
quan tita tive  term s, and an endeavour to find the 
basic law s of grow th and change,

— adoption of advanced m athem atical, com
puting techniques, th e ir  consistent application in 
the elaboration of several research  tasks.

— adjustm ent of research to the  practical 
approach of u rban  and regional planning, in 
some cases th e  im provem ent ot this approach, 
bu t a t least p relim inary  studies for th e  im prove
m ent of planning m ethods.

— side by side w ith  the d ifferen tia tion  of 
economic and technical approaches, increased 
endeavour to achieve a useful synthesis of the 
results produced by these two approaches,

— gradual, though still inadequate, advance
m ent in  the phasing of research process and the 
estim ation of the needed intellectual capacity 
and o ther costs (e. g. those associated w ith  com
putertim e).

U rban studies are dually linked w ith  the o ther 
scientific disciplines. F irst, u rban  research  is 
continuously inform ed about the results of re
search gained in the m arginal areas, it syn the

sizes these results for its own purpose, and adopts 
them . It form ulates questions to be answ ered by 
the associate disciplines fo r the  planned shaping 
of the physical s tru c tu re  of the settlem ents. This 
la tte r can only be done in harm ony w ith  the 
achievem ents of technical and economic devel
opm ent and the likely change of social needs. 
Second, the  associated disciplines are  also in
form ed about the results of u rban  research, the 
revealed fundam ental law s and tendencies, 
w hich are to be taken into account in the course 
of the developm ent of settlem ents.

The tasks of u rban  research  in the forthcom 
ing period bear the following chief character
istics, as distinguished according to the m ain 
areas:

In the  1st m ain area: It is a fundam ental task 
to consolidate the  scientific base of u rban  stu
dies, to fo rm ulate  the  principles and m ethods 
of the actions to be taken  for the developm ent 
of settlem ents (groups of settlem ents), i. e. to 
undertake  theoretical research w ith  the above 
purpose.

In the  2nd m ain area: Research for the devel
opm ent and planning of settlem ents (groups of 
settlem ents).

In  the 3d m ain area: Research fo r the con
struction  and building of settlem ents (groups of 
settlem ents), i. e. research  for the im plem enta
tion of plans.

In th e  4th m ain area: Research fo r the m ain- 
tainance, operation and m anagem ent of the 
settlem ents.

HISTORICAL EVOLUTION OF M ISKOLCTAPOLCA A S SHOW N  
BY  THE FUNCTIO NAL CHANGES OF ITS AREA

DR. JENŐ M A JO R

M iskolctapolca is a reso rt settlem ent evolved 
in the  attrac tive  hilly environm ent a t the  east
ern edge of the B ükk m ountain. Since the 1st 
of January , 1945 it has been a p a rt of G reater 
Miskolc. The historical evolution of the  settle
m ent is traced in the paper up to the tim e of 
annexation.

Its recreational potential is based on the th er
mal springs of curing effect, coming to the su r
face in the karst cave of the Castle Hill and 
along the  diagonal fissures: a n a tu ra l endow
m ent existing since the  rise of the B ükk m oun
tain. The actual recreational functional, how
ever, had not appeared un til this century, w hen
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its social conditions evolved owing to the devel
opm ent of the neighbouring tow n Miskolc into 
a m ajor city. The axis of the area is the broad 
valley of the brook Hejő. The nam e Tapolca is 
of Slavonic origin, which corresponds to the 
H ungarian w ord Hejő (Hév-jó — therm al-good). 
The archaeological finds in the  vicinity of the spa 
indicate th a t the  neighbourhood of the spring 
had been a place of cult for a long tim e prior 
to the H ungarian  Conquest. I t was due to this 
tradition  th a t a fte r the  H ungarian  Conquest, at 
the early  spread of C hristianity  the Miskolc fam 
ily controlling th is area selected th e  site near 
to the spring as th e ir  burial ground, and built 
there  th e ir  fam ily m onastery  devoted to the 
honour of 'apostles P e te r and Paul. The Bene
dictine m onastery existing up to 1533 was de
stroyed in the  civil w ar caused by th e  dual k ing
dom. The ultim ate  causa of its destruction  Was 
the fact th a t earlier, under the  reign of Louis 
th e  G reat the m onastery  of Tapolca became 
royal p roperty , a p a rt of the  royal estate of Diós
győr. In th e  period of the T urkish  occupation 
its reconstruction could not be attained. Finally, 
in 1776 Queen M aria Teresia transfe rred  the 
estates of the  abbey to the G reek Catholic dio
cese of M unkács, w hich adopted the  canon of 
the Catholic C hurch at th a t time. The area re 
m ained the bishop’s estate un til 1945.

There was no populous settlem ent in the te rr i
to ry  of Tapolca either before or a fte r the H un
garian  Conquest. From  the  tim e w hen the  m on
astery  had been established, most of the  per
m anent inhab itan ts w ere monks. A fter th e  dis- 
truction  of the  m onastery a few  poor peasant 
families rem ained in th e  a^ea, probably  in the 
vicinity of the therm al spring. Even at the be
ginning of the 20th century  the census counted 
but 289 inhabitan ts living in th ree m inor, out
lying settlem ents, at Tapolcapuszta, Verebes
m ajor and Kőbánva. As a nearly  un inhabited  
area, it was considered as a pasture  land, and 
was annexed to the  village of Göröm böly in the 
1870’s. The area w as thus sparsely populated, 
and was officially regarded as a pasture  (’’w aste
land”), nevertheless, if had significant econom
ic potentials. Its volcanic soil and southern 
slopes were very  suitable for vine growing, and 
this notential was exploited by the neighbouring 
ru ra l communities, especially by th e  vine-grow 
ing civic population of the ru ra l m arket tow n 
of Miskolc. Vine grow ing had been flourishing 
in the area of Tapolca since the period of the 
T urkish occupation. The wines of the v ineyard- 
hills of Nádastó, Kiskövesd and Kőköltő are of 
particu larly  good quality. The wines of Tapolca 
w ere sold on abroad, and thus Tapolca greatly  
contributed to the economic and u rban  grow th 
of Miskolc. In the Reform  Period at the begin
ning of the 19th century, the beginnings of the 
industrial developm ent of Miskolc, some traces

led to the conclusion th a t Tapolca had abun
dant industria l resources: coal, clay suitable for 
earthenw are  production, and kaolin. The rise 
of in terest in industrial raw  m aterial indicates 
the changing process, which resulted in  the 
developm ent of Miskolc, the form er vine-grow 
ing ru ra l m arket tow n into an industrial 
centre, and finally, a fter long struggles, into a 
county borough, in 1910.

Soon it becam e obvious th a t Tapolca had but 
a m inor share in the industrial developm ent of 
Miskolc, at th e  same tim e, however, the leading 
bourgeoisy of the neighbouring big city began to 
feel the need fo r a resort area. A lthough the 
m unicipality  of Miskolc purchased th e  spa to 
gether w ith  a land of about 28 hectares as early 
as in 1910, at th a t tim e they  w ere no t interested 
in the  therm al spring, bu t ra th e r  in the cold 
k ars t w ater, thereby  it  was though t to solve the 
problem  of com m unal w ater supply. The econo
mic potential of th e  therm al w ater springs was 
recognized, w hen the  fam ous old spas of the Up
per H ighlands belonged no longer to Hungary, 
bu t to  Czechoslovakia, i e. a fte r the  T reaty  of 
Trianon. F irst a large spa hotel had been planned, 
to the exam ple of Lillafüred, bu t this undertak ing  
was beyond the  possibilities of the  indebted 
m unicipality, and the capitalists did not w ant to 
take the risk either. At the sam e time, the break 
of World W ar I, then  th e  crisis of w ine produc
tion and trade, and finally  the  economic crisis of 
1929 prevented  the  rehabilitation  of vineyards 
destroyed by philloxera. All these had th e  joint 
consequence th a t the  developm ent of the resort 
area began by the  division of the form er vine
yards into building lots, which was then  followed 
by a large-scale construction of holiday homes. 
In the mid-1920’s there  w ere bu t 20 villas 
in the area, by 1936 th e ir num ber rose to 262, 
and in th e  to tal 833 rooms round 1500 visitors 
could be accomodated. This ven tu re  had a fa 
vourable effect insofar as it locally m itigated the 
economic crisis. The rapid  grow th of private 
construction, however, was not accompanied by 
the appropriate  developm ent of in frastructure . 
Because of the lack of roads, shops, w ate r supply 
and sewage the resort area was th reatened  by 
failure. The ru ra l com m unity of Görömböly 
could not bear the costs of the provision of these 
basic facilities. The only possible solution was 
to annex the area to Miskolc. At the  tim e of 
W orld W ar II, however, th is m easure was un 
feasible on both economic and adm inistrative 
grounds. Following the liberation of Miskolc it 
was one of the first actions of the municipal 
council to annex Tapolca to its area. Thereby a 
new phase began in the developm ent of Tapolca.

The new  function which had em erged under 
the im pact of the economic crisis survived its 
critical period, and became determ inant for the 
long-term  developm ent of the settlem ent.
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- DEVELOPM ENT PROBLEM S IN AREAS CHARACTERIZED BY  
BACK W ARD LIVING CONDITIONS

É V A  V A LÉ R

In the practice of planned spatial developm ent 
the living conditions are  looked upon as aspects 
in terrelated  w ith  the  spatial characteristics, and 
constitu te those elem ents of the living standard , 
which can be influenced by the im plem entation 
of the national spatial developm ent policy.

The living conditions are determ ined by the 
following m atters: the income of the population; 
the possible ways of acquiring this income, thus 
the level and s tructu re  of em ploym ent and the 
distance from  and access to the  w orkplaces; the 
possible ways of using this income, thus the 
conditions of housing and public u tility  supply 
as well as the quality  of commercial, catering 
and cultural services and the access to the ir 
facilities; the supply and quality  of social 
(health, educational, cultural) services (usually 
independent from  the level of personal income) 
and the access to th e ir facilities.

Those areas are regarded as undeveloped from  
the view point of living conditions, w here all, or 
the m ajority, or else a significant ra tio  of the 
above listed elem ents are  below the national 
average.

In th is respect 46 of the coun try ’s 96 county 
districts can be regarded as undeveloped, and 
33,7% of the national population lives in such 
areas.

In sp ite  of the considerable developm ent 
achieved in every spatial un it of the country, 
the  changing process of living conditions has 
not taken  the tendency, which would u ltim ately  
lead to regional equilibrium . It 14 of the 46 
undeveloped county districts the  ra te  of de
velopm ent has been below the national average, 
and in 20 it is equal to the national average, thus 
m aintain ing the gap.

In the T ransdanubian regions the  undeveloped 
area units are m ixed w ith  the  more developed 
ones, thus gaining some benefit from  the 
advancem ent of the neighbours. The regions of 
the G reat Plains, in contrast, are to be regarded 
as undeveloped nearly  as <a whole. This large, 
homogeneous undeveloped area includes the 
southern  p a rt of th e  Budapest m etropolitan 
region, and is joined to the  undeveloped areas 
of the northern  m ountains.

The backw ardness of living conditions is 
m ainly due to the relatively  low income levels, 
bad housing quality, and the lack of amenities. 
The various undeveloped area un its g reatly  dif
fer from  one another in term s of u rban  services,
i. e. the possibilities of spending the income and 
the supply of m edium  level services. B ackw ard
ness is significant in the field of basic health, 
educational and commercial services, w hich is

fu rth e r increased by the problem s of access to 
such facilities. Im provem ent is most inadequate 
in term s of income and health  services.

Because of the unfavourable living conditions, 
there  is a large-scale m igration  from  the  unde
veloped areas, m ostly of young people. These 
areas are  characterized by low educational level, 
high ratio  of the inactive population and increas
ing proportion of the old age groups.

The settlem ent system  of m ost areas which 
are characterized by backw ard living conditions 
consists of tiny  villages or outlying, scattered 
farm s. It these areas the need for concentrated 
economic grow th and the sporadic settlem ent 
pattern , evolved on the basis of the economic 
system  of the past ages, are incom patible. The 
o ther characteristic fea tu re  of these settlem ent 
systems is the  underdeveloped urban  pattern . 
T herefore all elem ents of the living conditions 
are of low standard , which are associated w ith 
ru ra l-u rb an  interrelations.

The backw ardness of living conditions is 
due — side by side w ith  the characteristics of the 
settlem ent system  — to the economic structu re  
and the level of economic grow th of the  areas in 
question. In the undeveloped areas the  ratio  of 
agriculture is high in the economic structure, 
the farm ing  land is of poor quality, there  is a 
low supply of farm ing  facilities and m achinery, 
and thus agricu lture  is of low profitability . It 
follows from  the high ratio  of agriculture th a t 
the share of industry  is low in the economic 
structure , and the low level of industrialization 
is coupled by the obsoleteness of the existing 
industries. The industrial struc tu re  is dom inated 
by food and light industries, the dynam ic 
branches of industry  hard ly  exist in  these areas. 
The obsolete industries require  unskilled labour 
and ensure poor income. Some areas, however, 
are affected by the industrialization  policy of 
the last decades, and in several county districts 
th ere  are new  plants of heavy and mechanic 
industries. These p lants are  fa r  m ore advanced 
than  the national average, although they  repre
sent an insignificant ra tio  in the economic struc
tu re  of the  area w here they  are  located. The 
grow th of industry  is m uch encouraged by the 
spatial developm ent fund allocated for th is p ar
ticu lar purpose.

The policy for the achievem ent of regionally 
balanced living conditions is aimed at the 
following in the forthcom ing long-term  eco
nomic plan  period.

1. Efforts m ust be taken  to reduce — in a 
gradual and balanced m anner — the d iffer
ences which prevail among the various regions
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and areas in term s of living conditions. The gap 
betw een the living conditions of the developed 
and undeveloped areas can be reduced, if the 
ra te  of grow th in the undeveloped areas will be 
h igher th an  the national average. I t  is assum ed 
th a t w ithin the next 15—20 years per capita 
consum ption w ill increase 2—2,5-times. It is to 
be achieved th a t w ith in  this, national average 
the increase of per capita consum ption in the 
undeveloped areas should be 2,5—3-times.

2. Side by side w ith  reducing the differences 
between th e  developed and undeveloped areas, 
efforts m ust be taken  to reduce the  ratio  of the 
national population and th e  country’s area 
w hich is affected by backw ardness. The num 
ber of undeveloped area units and the  num ber of 
the ir population can be reduced by  setting  up a 
ra ting  system for the  undeveloped areas, con
centrating  developm ent w here grow th can be 
achieved m ost effectively, and encouraging mig
ration  from  those areas, w here developm ent is 
not feasible.

3. The resources of developm ent m ust be allo
cated in a concentrated m anner, so as to break

the hom ogeneity of backw ardness in the G reat 
Plains. Developm ent in certain  areas has in 
direct, favourable im pact on the  surrounding 
areas too. If the advanced and the backward 
areas are  mixed, the population of the la tte r 
has access — though less favourable than  w hat 
would be desirable — to em ploym ent and se rv 
ice centres, and to urban  settlem ents, w here the 
inm igrants can find b e tte r living conditions.

4. Side by side w ith th e  break of the regional 
hom ogeneity of the backw ardness of living 
conditions, it is equally im portan t to break  the 
hom ogeneity of the  scope of backw ardness. It 
m ust be achieved th a t th ere  should not be any 
area in the  country, w here all elem ents of the 
living conditions are  undeveloped. B etter results 
can be a tta ined  by  the  concentration of devel
opm ent resources to certain, selected elem ents 
of the  living conditions th an  by equally im prov
ing all elements. Furtherm ore, the im prove
m ent of the various elem ents of the living con
ditions is in terrelated , and therefo re  one ele
m ent can benefit from  the im provem ent of the 
other.

REVISION OF THE DIM ENSIO NING  OF RESIDENTIAL  
OPEN SPACES

N Ó R A  HORCHER

The paper gives account of the approach and 
results of the research project entitled  “Design, 
dim ensioning and m aintainance of urban  open 
spaces”, completed in 1976. The need -for this 
research arose because of the functional defi
ciency of the open space systems, and the as yet 
unresolved problem s of open space m aintainance 
in the large new  residential areas evolving in 
the context of large-scale housing construction. 
The purpose of the project was to form ulate 
those principles of dim ensioning and design, 
which, if im plem ented, would help the im prove
m ent of the cu rren t practice, the provision of 
residential open spaces, which are less dem and
ing in term s of expenditure, bu t more appro
p ria te  as regards to th e ir functions th a t they  are 
to perform . The paper discusses the problem s 
of the cu rren t practice, concluding th a t the 
m aintainance of th e  open spaces in residential 
areas is too costly in com parison w ith the ir 
actual use value. For the solution of this con
flicting situation it is necessary to change the 
general a ttitude  of the planners, designers, de
velopers, builders and users alike. The problem s 
of the provision, m aintainance and use of the 
open spaces are to be considered as basic issues 
of urban  planning and m anagem ent ra th e r than  
trea ted  as m arginal problems. It is a ch arac ter
istic fea tu re  of the urbanization process th a t 
the proportion of built, m an-m ade elem ents is

increasing to the  detrim ent of the na tu ra l ele
ments. T herefore th e  u rban  — residential — 
open spaces are becoming increasingly signifi
cant elem ents of the hum an environm ent in eco
logical. psychological and sociological term s 
alike. The residential open spaces are to resolve 
the rigid m onotony produced by the adopted 
construction systems, they  are to hum anize the 
living environm ent in addition to perform ing a 
set of o ther functions.

The requirem ents set for the open spaces are 
thus becoming m ore and m ore complex. By ap
propriate landscape design th e  open spaces have 
to be created in such a m anner th a t they equally 
serve the biological conditioning of the residen
tia l environm ent; the people’s need for recrea
tion. en terta inm ent and physical exercise; the 
need for social contact in the residential area; 
and the visual, aesthetic needs of the residents.

It the following p a rt of the paper account is 
given of the results of research in subject 
m atters such as the total area need of residential 
open spaces; the need for d ifferen tia ted  open 
space provision and the theoretical justification 
of this need; design and dim ensioning of the 
various open space elem ents; conditions of open 
space m aintainance.

The m ethods of research w ere adapted to the 
character of the investigated problem . For de
term ining the total area need theoretical models
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were set up, assum ing th ree typical residential 
areas d iffering in  th e ir functional complexity. 
The th ree  typical residential areas were distin
guished according to the scope and capacity of 
the associate (service) facilities, which are 
needed for the complex functioning of the resi
dential area. Thus, residential areas of ’’low ”, 
’’m edium ”, and ’’h igh” level of provision w ere 
distinguished. In each case th e  specific land- 
area need of the  various built elem ents w ere 
calculated, and by  m eans of these values a ’’bio
logical balance” was elaborated determ ining th e  
ratio  of the biologically active and inactive sur
faces (those covered and not covered by vege
tation), as it was assum ed th a t for the adequate 
biological conditioning of a residential area the 
60—40% ratio  of the biologically active and 
inactive surfaces m ust be ensured. The to ta l area 
need of open spaces was determ ined so as to 
ensure this desirable ratio.

For determ ining the various elem ents m aking 
up the  to tal area of open spaces, em pirical 
m ethods and speculative calculations w ere used.

In view of the d ifferen t needs of th e  various 
age-groups, the various functions which the

open spaces have to perform , and the specific 
problem s of m aintainance, th ree  m ain catego
ries of open space elem ents can be d istinguished: 
th e  ’’public gardens” around the  residential 
buildings; the  p lay- and sports-grounds at 
appr. 300—500 m eters’ distance from  the resi
dential buildings; and the  ”park -fo rests” accom
odating no specific function, bu t inevitable for 
the  biological conditioning of the residential 
area.

The dim ensioning and design of these three 
m ain open space elem ents differs, as it follows 
from  th e ir d ifferen t functions. Recom m enda
tions are elaborated for th e ir proportions in the 
to tal open space area, and principles are  form u
lated for th e ir spatial location, links, and for the 
type of vegetation w hich should be p lanted  in 
them. The form ulated  principles of dim ension
ing and design depend first of all on the func
tional requirem ents, bu t due atten tion  is paid 
to the elim ination of the prevailing problem s 
of m aintainance, and to the need to reduce the 
costs of the establishm ent and m aintainance of 
the open spaces.

A LOGICAL MODEL OF U R B A N  M ICRO-STRUCTURE

T A M Á S  M EG G YESI

The notion of urban  m icro-structure  is deriv
ed from  a systems view of the hum an environ
m ent. The composition of the  m icro-structure is 
described by m eans of a logical m odel rep resen t
ing th ree  subsequent hierarchical levels. The so 
called elem entary  system s are  on the lowest 
level. The elem entary system is the sm allest 
entity  in the u rban  structure, representing  those 
activities and the ir physical fram es, w hich are in 
direct spatial and functional relationship. 
Groups of such elem ents can be form ed by 
m eans of a procedure analogous to the in tersec
tion of sets. The second level is represented  by a 
series of elem entary systems linked up to a

common street. The in terrelations of the streets 
can be described again by m eans of intersection, 
thus producing homogeneous m icrostructural 
tex tures. The intersection of m ain roads de te r
m ines a central place. This central place is the 
th ird  level of the  model. The cen tral place may 
develop fu rth er, and thus form  a street pattern . 
This la tte r  indicates th a t the  th ird  is the final 
level of the  model.

This model can be used for describing a broad 
varie ty  of the m icrostructural phenom ena, and 
can be also used as a planning and design 
method.
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