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BEVEZETÉS 
 

Minden  korszaknak  megvannak  a  jellemző,  emblema‐
tikusnak  szánt, vagy később azzá váló  intézményi épületei, melyek 
funkciójuk,  elterjedésük,  városépítészeti  és  építészeti  eszköztáruk 
révén,  gazdag  módon  fejezik  ki  annak  „tartalmát”,  fontossági 
szempontjait.  Saját  koruknak  üzenet  közvetítői,  az  utókoruknak 
pedig üzenet hordozói.  
 
A XIX. második felében a városiasodás szempontjából meghatározó 
középületek  sora  épült  fel  a  magyar  vidéki  településeken,  az 
iparosodást,  polgárosodást  képviselve.  Az  államszocializmus  ezek 
mellé  ‐  vagy  éppen  ezek  ellenében  –  kívánta  elhelyezni  saját 
társadalmi  igényeit  reprezentáló  intézményépületeit.  A 
városi/megyei  párt  és  közigazgatási  épületek,  az  állami  áruházak, 
művelődési  házak,  szállodák  és  központi  irodaépületek  számára 
szinte  mindenütt  a  történeti  városmag  közelségét,  a  történelmi 
kontinuitás  közegét  keresték.  Ezt  kívánta  funkciójuk,  ezt  várta  el 
üzenethordozó  szerepük,  Legtöbbjüket  máig  nem  fogadta  be 
igazán a  város,  környezeti  kapcsolataik mai hiányának a gyökere 
azonban korábbi keletű. Telepítésük, építésük során a kontextus‐
keresés,  a  kontextus‐teremtés  szándéka  ugyanis  csak  ritkán 
fedezhető  fel,  s  ez  meghatározta  nem  csak  hajdani,  hanem 
jelenlegi (és jövőbeni) környezeti beágyazódásukat is. 
 
A  történelmi  örökség  nemcsak  az  építészeti  tárgyi  elemekben 
manifesztálódik,  hanem  helyhez  kötődő  funkciókban, 
hagyománnyá vált szokásokban generációkon át hordozza a közös 
emlékezetet  is. Ennek a város keretei  között a  legfőbb helyszíne 
nyilvánvalóan  a  központ.  Különösen  így  van  ez  kompaktabb, 
jellemzően  egy  központra  szerveződő,  összetartozóbb 
közösségeket  tömörítő  vidéki,  s még  inkább  kistelepüléseken.  A 
városközpontok fontosságát, szerepét,‐ mint a város történetének, a 
városi életnek, a  közösség múltnak és  társadalmi emlékezetnek az 
esszenciáját‐  bármely,  a  településekkel  foglakozó  tudományág 
axiómaként  fogadja el. Olyan nyilvánvaló a központok  jelentősége, 
hogy  bár  olykor  törekednek  a  definiálására1,  az  ilyen  típusú 
kísérletek ‐ éppen a nehezen megfogható evidenciák miatt‐ sokszor 
szinte közhelyszerű igazságok megfogalmazására kényszerülnek. 

                                                      
1 E meghatározásokban a definiáló által kiemelésre érdemesnek tartott szempontok sokat el‐
árulnak nem csak a szerző attitüdjéről, de az adott korszak központokhoz fűződő viszonyáról is. 
Két  jellemző definíció: „Városközponton (a város központján) a városnak azt a rendszerint 
központi részét értjük, mely a központi szerepkörű intézményeket zömmel magában foglal‐
ja, és amely fejlődésileg, funkcionálisan, szerkezetileg, városképileg egyaránt összetartozó, 
egységet  alkotó  része  –  mind  most,  mind  az  előre  látható  jövőben–a  városnak.”  Dr. 
Granasztói Pál: Történeti városközpontjaink reorganizációjának jellegzetes kérdései –In: Kü‐
lönlenyomat az Építés‐ és Közlekedéstudományi Közlemények 1964.évi 1‐2  számából pp. 
38‐46.  
„A városközpont egyik feladata a város központi szerepköréből fakadó funkciók teljesítése… 
A városközpont a városnak olyan közcélú építési területe, illetve területei, melyen a város‐
nak  az  összvárosi,  és  az  általa  kiszolgált,  „hatósugarában”  levő  területnek  a  jelentősebb 
igazgatási és politikai, társadalmi, kulturális és oktatási, kereskedelmi stb. intézményeit he‐
lyezik el….A városközpont alkotó elemei: középületek, parkok és kertek, utak és  terek és 
esetleg lakóépületek. A központ kialakítása ezek elhelyezését célozza.” Perényi Imre: A vá‐
ros központja. Műszaki Könyvkiadó, Bp.1970. pp.17‐22. 
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A  városközpontokkal  szembeni  elvárások,  a  prioritások  azonban 
olykor  változnak.  Az  államszocialista  időszak  történéseit  látva, 
számos  alapkérdés  újra  előtérbe  kerül. Mindenek  előtt,  hogy  mi 
tekinthető  városközpontnak?  Az,  amely  teljesít  bizonyos,  vele 
szemben  támasztott  funkcionális  igényeket?  S  ha  igen,  melyek 
lennének  ezek  az  igények?  A  vásárlás  vagy  ügyintézés,  a 
szórakozás  vagy  társadalmi  együttlét  intézményeinek  ottléte 
alapján  hivatott  központnak  neveztetni?  De  vajon  elég‐e  a 
funkcionális igények kielégítése? Nyilvánvalóan nem, hiszen akkor 
hol marad a közös  történelmi múlt, a  társadalmi emlékezet adta 
szellemi erő szerepe és jelentősége?  
Vajon  van‐e  arra  írott  vagy  iratlan  szabály,  hogy mi  tekinthető 
városközpontba illő funkciónak? Elég‐e pusztán egy intézménynek 
csak  forgalomgeneráló hatásúnak  lenni ahhoz, hogy a központba 
helyezésekor  létrejöjjön  a  több  generáción  is  átnyúló,  interaktív 
viszony – az épület és környezet, épület és közösség, vagyis épület 
és a város között? 
S  valóban  szükséges  az  épületnek  időtállónak,  korszakot, 
társadalmat  túlélőnek  lennie?  Nem  elég  –hogy  akkor  és  ott 
válaszolni tud egy adott korszak, akár múló kívánságára ‐ legyen az 
funkcionális, reprezentatív vagy tényleges társadalmi igény?  
Lehet, hogy valójában csak a hogyan a kérdés? A városépítészeti 
és  építészeti  minőség  önmagában  garantálja,  hogy  az  épület  ‐
elvesztve  társadalmi  beágyazódását‐  túlélőként  kerüljön  ki  egy 
elmúlt  korszakból  és  a  következő  generációk  ‐  felismerve  a 
minőséget  ‐  gondoskodnak  az  új  körülmények,  elvárások 
közepette az épület átértelmezéséről, újrahasznosításáról? S ha ez 
funkcióváltást  jelent,  vajon  a  funkcióját  vesztett  épület  ugyanaz 
marad‐e? Nem éppen az adja egy épület hitelességét, hogy adott 
helyen, adott formával, adott városi szereppel jelenik meg, s hogy 
mindez egymással összhangban van? 
 
Egy adott korszak urbanisztikai gondolkodásáról, városaihoz fűző‐
dő viszonyáról,  (múlt‐ és)  jövőképéről  sokat elárul, miként bánik 
központjaival.  
A történelmi kontinuitáshoz tartozik, hogy minden korszak  igyek‐
szik  a  saját  igényeinek,  szemléletének  megfelelő  városépíté‐
szet/építészeti  gesztusokkal megjeleníteni magát,  legyen  az  csak 
kiszolgáló  funkció  vagy emblematikusnak  szánt építés,  s ezekhez 
rendszerint a központi helyszíneket keresi. 
 
Az értekezés által vizsgált államszocialista korszak  sok  szempont‐
ból  újra  akarta  definiálni  a  városközpont‐ot.  Miközben 
tudományos kutatások sora készült, melyek a városközpontok há‐
ború után megmaradt történelmi –elsősorban műemléki‐ értékeit 
összegezték  és  a  történelmi  városközpontokat  jellegzetességeik 
alapján tipizálták, a magyar város vízióján tevékenyen dolgozó po‐
litika és a  szakma  jövőképében nem volt  szilárd helye, vagy  igen 
passzív szerep jutott az örökölt városközpontoknak.  
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Hol a városalakítás tudatosan alkalmazott eszközeivel, hol pusztán 
a  történelmi  kereteket  elutasító  attitűdjével  jelezte,  hogy  az  új 
társadalom új városáról milyen  jövőképet akar közvetíteni. Ebben 
a képben a múltnak legjobb esetben is csak homályos, körvonala‐
zatlan háttérszerep jutott. 
 
A  korszak  az  örökölt  intézmény‐hálózatot  legtöbbször  alkalmat‐
lannak,  „korszerűtlennek”  tartotta  a  saját  igényei  számára. Nagy 
számban  épültek  új  városközponti  szerepű  intézmény  csopor‐
tok/intézményegyüttesek a központon kívül vagy önálló elemként 
abba beékelődve. Ezek funkciójuk révén magukhoz húzták a városi 
erővonalakat, s  így helyük, térbeli helyzetük  fontos hatást gyako‐
rolt az örökölt városközpontok működésére is, nem egyszer átren‐
dezve, vagy területileg kitágítva azt. 
 
Az  államszocializmus  intézményfejlesztései  hatásának  vizsgálata 
jól rávilágít arra a tényre, hogy a városközpont nem egy kompakt, 
lezárt egység. Időben alakul, változnak a határai, belső hangsúlyai, 
az egyes  területrészeinek a szerepe. Olykor új  területek  irányába 
terjeszkedik  (spontánul  vagy  irányítottan), új pólusokat  képezve, 
vagy csak a meglevők hatását tovább sugározva, miközben a város 
korábbi  fontos  pontjai  esetleg  egy  időre  elcsendesednek,  vagy 
funkciót váltanak. Az értekezés a továbbiakban is eszerint használ‐
ja a városközpont fogalmát.2 
 
I.AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 
I.1. A témaválasztás indokoltsága és időszerűsége 
 
Az  értekezés  a  legelterjedtebb,  az  államszocialista  korszak  által 
„emblematikusnak”  és/vagy  kiemelt  szerepűnek  szánt 
(jellemzően)  intézményépületek  városi  hatásait  vizsgálja.  Az 
értekezés  tárgya  a  magyar  vidéki  városokban  az 
államszocializmus során lezajlott központfejlesztések viszonya, 
kontextusa a meglévő városközpontokhoz. 3 
Az  államszocializmus  településközpontokhoz  fűződő  viszonyának 
témája  feltáratlan,  feldolgozatlan.  Egyes  épületek  elemzése, 
leginkább  a  tervezőkhöz  kötődő,  kronológiai  szempontú 

                                                      
2 A történelmi települések között a városkutatások megkülönböztetnek ún. többközpontú 
településeket. A történelmi példákon kívül azonban ismeretesek az államszocializmus során 
többpólusú váló központok  is. Részben a közigazgatási határrendezések, összevonások ré‐
vén  létrejött települési konglomerátumokban értelemszerűen megmaradtak és tovább él‐
tek a beolvasztott kisebb‐nagyobb települések hajdani központjai. Másrészről az un. több‐
lépcsős intézményhálózati rendszer jegyében a korszak erőltette a történelmi központokon 
kívüli intézményfejlesztéseket, al‐/társközpontok kialakítását is.  
„A  régi városközpont  fejlesztés  stratégiái közt végül meg kell említeni a policentrikus  fej‐
lesztési  rendszer  lehetőségét….a  város  külső  területegységein,  „decentrumok”  formájá‐
ban..Ez a nagyvárosok és az agglomerálódó  településcsoportok  jellegzetes központfejlesz‐
tési stratégiája. (Pécs, Miskolc)”  
In: A felszabadulás utáni 25 év városrendezési  irányzatainak és módszereinek tudományos 
analizise  és  értékelése–javaslat  a  városrendezési  elveinek  és  módszereinek 
továbbfejlesztésére I.‐II. ‐  készült a BME Városépítési Tanszékén – Bp. 1973  (szerzők:  Dr. 
Deák Sándor, Dr. Major Jenő, Meggyesi Tamás, Dr Perényi Imre, Vajdovich Béláné dr) p.116 
Jelen értekezés ezen társ‐ és alközpontok szerepével nem foglalkozik, ezek viszonya, térbeli 
és funkcionális kapcsolata egy, a teljes városműködést vizsgáló külön értekezés témája  le‐
het. 
3 „…a ko‐textus fogalma a nyelvi környezetre vonatkozik, a kontextus fogalma arra a fizikai, 
társadalmi és mentális világra, amely a  résztvevőket körülveszi akkor, amikor diskurzusba 
kerülnek egymással.” Tátrai Szilárd: A kontextus fogalmáról    
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1284/128410.pdf 
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bemutatása már megjelent a szakmai sajtóban. Az államszocialista 
korszak  egyes  periódusairól  szóló  szakcikk‐sorozatok, 
építészettörténeti szakkönyvek, illetve visszaemlékezések ‐ha nem 
is  nagy  számban  ‐  szintén  fellelhetők.4  Egy‐egy  városhoz 
kapcsolódóan már megjelentek olyan monográfiák, amelyekben a 
történelmi városfejlődés  ismertetése során az 1945 utáni  időszak 
tényszerű  bemutatása  is  helyet  kapott.  Ez  utóbbiak  azonban  az 
épületek funkciójának, szerencsés esetben tervezőinek tárgyszerű 
megnevezésén  túl  jellemzően  nem  bonyolódnak  városépítészeti 
elemzésekbe.5 
 
A  témának  külön aktualitást ad, hogy  a  vizsgált  korszak épületei 
ma  is meghatározó elemei minden kisebb‐nagyobb városunk köz‐
pontjának. Fizikai állagromlásuk,  funkcióvesztésük, erkölcsi avulá‐
suk nem ad magyarázatot arra, hogy  legtöbbjüket miért nem  fo‐
gadta be a város, miért vannak zárványként jelen. A választott té‐
mát ez különösen élővé, aktualitássá teszi. 
 
Az  elmúlt  időszak  városépítészeti  eredményeinek  megítélése 
rendkívül negatív. Laikusok és a szakma is – néhány, már saját ko‐
rában  is példaértékűként emlegetett városközpont átépítést nem 
számítva – egyértelműen  rombolónak, az öröklött  történeti érté‐
keink szempontjából károsnak minősíti az államszocialista  idősza‐
kot, elsősorban a környezettel  szembeni, disszonanciában vagy  se‐
matizmusban megnyilvánuló érzéketlenséget felróva hibájául. 
Pedig  tervek végtelen sora készült kényszer szülte állami  tervező 
irodákban, melyekben azonban  régi és új  iskolán nevelkedett,  jó 
tehetségű‐erkölcsű  tervezők  dolgoztak.  A  vállalati  tervtanácsok 
szakmai közege, a Mesteriskola tevékenysége, az országos és házi 
pályázatok tucatjai, a mindezekről  folyamatosan tájékoztató, ma‐
gas  színvonalú  szakfolyóiratok garantálhatták volna a városépíté‐
szeti minőséget. 
Nem  ildomos egy  teljes  történelmi  korszak építészeti eredményeit 
negligálni.  Igazságtalan  a  korszakot  és  az  abban  dolgozó 
építészgenerációt  csak  egy‐egy  karizmatikusabb  alkotó  egyéni 
sikerével, egyedi  eredményével  fémjelezni. A  történelmi  építészeti 
korszakok  kiemelkedő  építészei,  alkotásai  nevesülnek,  és  egyéni 
sorsot, olykor sikertörténetet élnek meg. Városi alkotó elemekként 
sokszor a nem személyhez kötődő, s nem egyedi mivoltával, hanem 
társas kapcsolataival, szomszédjaival, szűkebb‐tágabb környezetével 
harmóniában  lévő  építészeti  elemek  szerepe  azonban  legalább  
olyan  fontos.  Ha  igaz,  hogy  „…minden  kornak,  kultúrának,  sőt 
minden  egyes  embernek megvan  a maga  környezeti  nyelve…”6, 

                                                      
4 1‐1 példa:  
• Simonn Mariann cikkei (http://arch.eptort.bme.hu/14/14simon.html),  
• Modern és szocreál (Építészet és terveztés Magyarországon 1945‐1959)  

szerk: Fehérvári Zoltán, Hajdú Virág, Prakfalvi Endre;  
• Bonta János: A magyar építészet egy kortárs szemével 1945‐60;  
Továbbiak a V. Felhasznált szakirodalom‐ban  
5 Hiánypótló a 2008‐ban elkészült Magyar településközpontok c. minisztériumi megbízásra 
elkészült kézirat (lektorálás alatt) Szerzője Ihrig Dénes egy. docens; munkatárs: Kissfazekas 
Kornélia, (BME Urbanisztika Tanszék, Bp). 
Az anyag 15 település központjának kialakulását és működését elemzi, kitérve az 1945 utá‐
ni folyamatokra is. 
6 Meggyesi Tamás: A 20. század urbanisztikájának útvesztői, Terc, Bp.2005.– p.245/246. 
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akkor  az  1945  utáni,  államszocialista  időszak  magyar 
városközpontjainak is rendelkeznie kell ezzel. 
A  korszak  épületeinek  keletkezése  óta  eltelt  évtizedek 
megteremtik az objektív – kívülálló –rátekintés  lehetőségét. Nem 
kell  szembenéznünk  azokkal  a  dilemmákkal,  amelyekkel  a 
kortársak  küszködtek,  akik  bár  látván  az  újonnan  épített 
városrészek  hiányosságait,  önámító  módon  kételyeiket  az 
elegendő érlelési idő hiányával igyekeztek magyarázni. 
 
I.2.  Az értekezés metodikája 
Az  értekezés  megállapításainak  megalapozása  két  különböző 
irányból és szemlélettel történt. A szakirodalmi, könyvtári és terv‐
tári anyagok feldolgozása a korszak városközpontjaihoz fűződő vi‐
szonyának elméleti, eszmei részét, alkorszakait és a  jellemző ten‐
denciákat segítettek megismerni (ld. III. fejezet!). 
Ezek mellé azonban elengedhetetlen volt a tényleges történések, 
a  városokban  lezajlott  konkrét  építések  felmérése,  elemzése, 
melynek  alapeszközeként  magyar  városok  esettanulmányként 
történő kognitív feldolgozása szolgált. 
 
a.) A vizsgált esettanulmányok kiválasztásának szempontjai 
A vizsgált települések körének kiválasztása során fontos volt, hogy 
azok ne egyedi, óhatatlanul szubjektív alapon megítélt, ún. érde‐
kes esetek  legyenek, hanem valamilyen közös  ismérv alapján egy 
csoportba tartozó, de mégis alapvetően egymástól különböző pél‐
dák, amelyek sokféle mintát kínálnak.  
A választás értelemszerűen esett a megyeszékhelyekre, mint olyan 
településekre, melyek a centralizált és hierarchikus településpoli‐
tika által központi irányítással és elosztással kontrollált fejlődésű 
települések között megkülönböztetett, de egymással –elvben‐ 
azonos elbírálású városok csoportját alkották.7 A mintavétel a té‐
ma szempontjából szerencsésnek bizonyult, hiszen az így kiválasz‐
tott 18 település ugyan mindegyike a kiváltságos megyeszékhely 
titulussal bírt, azonban úgy méretüket, mint szerepkörüket, múlt‐
jukat, táji és épített adottságaikat tekintve rendkívül különbözőek, 
tehát heterogén összetételű csoportot alkottak. 
A  vizsgált  városok  jelentős  többsége  történelmi  eredetű  és me‐
gyeszékhelyi  szerepkörét évszázados örökségként viselő,  fellelhe‐
tők azonban közöttük új vagy újnak tekinthető városok (Salgótar‐
ján, Tatabánya),  illetve az államszocialista  (település)politika által 
kinevezett új megyeszékhelyek  (Békéscsaba,  Salgótarján, Tatabá‐
nya, Kecskemét).   

                                                      
7 1945‐től 1954‐ig a közigazgatási határok módosításával  jelentősen átrendeződött a ma‐
gyar városok  igazgatási szerepköre, melynek nyomán az  igazgatási  területek nagyságának 
megváltozásával az egyes városok vonzáskörzetének és lakosszámának helyenkénti radiká‐
lis változása  járt együtt. A megyék nevének, székhelyének és területének megállapításáról 
szóló 4343/1949.  (XII. 14.) M. T. sz.  rendelet az aránytalanul kis megyéket megszüntette, 
Pest megyét kettéosztotta, s  járások átcsatolásával 25 megye helyett 19 megyét alakított 
ki. 
1954‐ben bevezették az új közigazgatási rendszert, amely a magyar településhálózat addigi 
hierarchikus  rendjét  drasztikusan  átértelmezte,  politikai,‐  gyakorta  ideológiai  indíttatású 
döntés  nyomán  számos  esetben  jelentős  megvonásokat,  hangsúly‐  és  funkció‐
átcsoportosításokat eredményezve.  Így helyeződött át a központi‐szerepkör pl. Nagykani‐
zsáról Zalaegerszegre, Balassagyarmatról Salgótarjánra vagy Esztergomból Tatabányára. A 
fejlesztések és szerepkörök meghatározásánál a  legfőbb (kimondott, azaz nyilvánosan vál‐
lalt) szempont a  település adott vagy a  jövőben újonnan neki szánt  ipari  termelési  rangja 
volt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az értekezésben esettanulmányként 
kiválasztott városok: 

 
 

 
1. Békéscsaba 

2. Debrecen 

3. Eger 

4. Győr  

5. Kaposvár 

6. Kecskemét 

7. Miskolc 

8. Nyíregyháza 

9. Pécs 

10. Salgótarján 

11. Szeged 

12. Szekszárd 

13. Székesfehérvár 

14. Szombathely 

15. Szolnok 

16. Tatabánya 

17. Veszprém 

18. Zalaegerszeg 
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Méretük,  lakos‐számuk tekintetében  is széles határok között mo‐
zognak, hiszen pusztán megyeszékhelyi státuszuk alapján egy cso‐
portba került a 27ezres  lélekszámú Szekszárd, a közel 200 ezer fő 
lakosú Nagy‐Miskolccal8. A települési szerepkörük is igen különbö‐
ző, az 5 kiemelt felsőfokú központ szerepkörrel bíró város mellett 
megtalálhatók a hierarchia alsóbb  fokán álló,  részleges  felsőfokú 
központok is.9 Az objektív „mintavétel” tehát szerencsésen sokféle 
esetet tartalmazott. 
 
Ugyanakkor a vizsgált megyeszékhelyek között nem  szerepel Bu‐
dapest, mint  kiváltságos  szerepkörrel  bíró  város,  amely  egészen 
egyedi példát képvisel, s melynek nagyságrendje, saját belső fejlő‐
dési  tendenciái más magyar várossal párhuzamba sem állíthatók. 
Városközpontjának  értelmezése,  a  kerületközpontjaihoz  való  vi‐
szonya,  azok  szerepköre  önmagában  alkalmas  egy  szakdolgozat 
témájának.10 
 
b.)  A vizsgálat feldolgozási eszközei 
Valamennyi  kiválasztott  városhoz  tömör  összefoglaló  anyag  ké‐
szült,  amelynek  tartalmát  a  vizsgált  korszak  szempontjából meg‐
határozó,  fontosabb  intézményépületek  építésének  tárgyszerű, 
kronológiai leírása képezi.11  
 
A városi építéstörténet megismerése nyomán minden egyes tele‐
püléshez a beépítési szövetet és városszerkezetet bemutató ábrák 
készültek.12  
Az ábrázolásnál nem a történelmi városmag szigorú lehatárolása, a 
belváros vagy a városközpont konkrét határok közötti ábrázolása 
volt  a  cél,  hanem  a  városközpontot  meghatározó  városi 
téregyüttes,  az  adott  településre  ‐  és  csak  rá‐  jellemző,  azt  a 
felismerhetőségig kirajzoló központi városszerkezet és városszövet 
grafikai kiemelése. 13  

                                                      
8 Magyarország megyéi és városai, Kossuth Könyvkiadó, Bp.1975. 
9  A  településhálózat  fejlesztési  koncepció  szerint:  az  5  kiemelt  felsőfokú  központ. Győr, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Debrecen. Részleges felsőfokú központok: Szekszárd, Veszprém, Za‐
laegerszeg, Tatabánya, Salgótarján 
10 Meg kell ugyanakkor említeni, hogy a fővárosi kerületközpontokban gyakran ugyanazon 
tipizált funkciójú épületek,  intézményi együttesek kerültek, mint a vidéki városközpontok‐
ba. 
11 A  városok  esettanulmányai  az  értekezés  „Függelék”‐ében betűrendben megtalálhatók. 
Az esettanulmányok alapját a vonatkozó szakirodalmi anyagok feldolgozásán túl, a városok 
személyes helyszínelése, a fontosabb városrendezési tervi anyagaik (általános és részletes 
rendezési tervek) áttekintése adta. (Ezek, valamint a szakirodalom listáját lsd. a Bibliográfi‐
ában) 
12  Az  ábrákhoz  az  egységes  grafikai  háttér  és  ábrázolási  mélység  érdekében  a  FÖMI 
M=1:10.000 térképei szolgáltak alapul. Bár az alaptérképek a vizsgált városok közötti  igen 
nagy  időben szórással készültek, azonban a vizsgált korszakból ez az egyetlen, valamennyi 
településünkről rendelkezésre álló, egységesnek tekinthető alaptérkép állomány. A pontos‐
ság  kedvéért az esetenként a  térképen még nem  szereplő –  jelen munka  szempontjából 
azonban számottevő ‐ épületekkel az alaptérképeket kiegészítettem ‐ a légifotók és rende‐
zési tervek részletes vizsgálati felmérései alapján.  
13 A belváros vagy központ néven „hivatalos” terület meghatározás csak egy‐két város tele‐
pülésrendezési tervében szerepel, azonban nincs konzekvens, egységes megállapodás arra 
vonatkozólag, hogy ennek határa pontosan hol húzandó meg. Általában egyébként a törté‐
neti városmag határát követik. 
Az értekezés rajzi mellékleteiben a városközpontokra vonatkozó saját meggyőződést követ‐
ve az volt a módszer, hogy az ábrák azt a központi területet ábrázolják, amelyben az épüle‐
tek, tömbök illetve a szerkezet grafikai kiemelésével az adott város már felismerhetővé vá‐
lik. 
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Az ábrák  célja, hogy bemutassák a vizsgált korszakban  lezajlott 
fontosabb városközponti  (jellemzően  intézményi) építéseknek a 
városszövethez, a beépítéshez, a  szerkezethez,  illetve a közvet‐
len  építészeti  környezetükhöz  való  viszonyát.  A  városi  léptékű 
kontextust ábrázoló térképsorozaton kívül –azok egy‐egy részleté‐
nek  kinagyításával‐  külön  ábrasor mutatja be  a  későbbiekben  is‐
mertetett szempontok szerint kiválasztott, gyakran előforduló vá‐
rosépítészeti helyzeteket. 
 
c.)  A vizsgált épületek körének meghatározása 
A megkülönböztetett (piros) színnel jelölt városközponti épületek 
kiválasztásánál az elsődleges szempont az volt, hogy a város szá‐
mára  fontos  szereppel  bíró  központképző/központerősítő  épü‐
letről legyen szó, vagyis olyan új építésről, amely a meglévő város‐
szerkezeten belül valamilyen (funkcionális, strukturális vagy építé‐
szeti)  szempontból  lényegi  hatást  gyakorolt.  Tehát  az  elemzés 
alapja nem az épületek építészeti minősége, hanem a városi rend‐
szerben betöltött szerepe volt. 14 
 
d.)  A vizsgált időszak 
Az államszocialista  időszak konkrét évszámokkal meghatározható 
eleje  (1945)  és  vége  (1989)  alapján  jól  behatárolható,  kompakt 
korszaknak tűnik. A történelmileg egzaktan nevesíthető időszakban 
a  városfejlesztésekkel  és  városépítésekkel  kapcsolatos  folyamatok 
mögött azonban csak egyetlen, a teljes korszakon végigívelő viszony‐
lag egységes tendencia érvényesült: a központi direktívák és szándé‐
kok dominanciája, aminek sajátos színezetet adtak a pártkapcsolato‐
kon, esetleges háttér‐lobbikon keresztül érvényesülő helyi elképze‐
lések. 
 
Tudjuk  azonban,  hogy  a  korszak  számos  alfejezetre  tagolódik, 
amelyeknek a szemléletváltásai jól nyomon követhető, látványos  
különbségeket  eredményeztek  a  (város)  építészeti  gondolkodás‐
ban  is.  A  rigorózus  szakmai  elvárásokba  keményedett  1950‐es 
évek, a gazdaságosság égisze alatt eltelt ’60‐as évek (amikor azért 
be‐becsusszanhattak szellemileg friss gondolatok), az azt felváltó, 
a  ’70‐es éveket  igen  jellemző, normatív alapú, technokrata szem‐
lélet,  (finoman árnyalva az új építészeti  törekvésekkel),  s végül a 
’80‐as évek elején a környezetérzékenység tudatos  felvállalásával 
teret nyerő posztmodern gondolkodás – mind‐mind önálló, ered‐
ményeiben,  városépítészeti  megnyilvánulásaiban  elkülönülő 
alkorszakokat jelentenek. 
Ha megnézzük a vidéki városok központalakító szándékú intézmé‐
nyi  fejlesztéseit,  ezeknél  is  megkülönböztethetünk  jellemző 
alkorszakokat. 

                                                      
14  Az  intézmények  kiválasztásakor  tehát  elsődleges  szempont  a  központképző  szerepük 
volt. Ilyenszerűleg tehát nem került be olyan amúgy igen fontos intézmények köre, mint pl. 
az egészségügyi létesítményeké, mert bár nagy forgalmat bonyolítanak és jó megközelíthe‐
tőségük nyilvánvalóan alapvető elvárás, azonban nem kívánják feltétlenül a városközponti 
közeget, annak minden szellemi hozadékával. 
Az értekezés szándékoltan nem foglalkozik a telepszerű  lakásépítés kérdésével. Bár a kor‐
szak városműködését, városképet markánsan meghatározó jelensége, amely nem egy eset‐
ben kihatott a központokra is (pl. Kecskemét, Székesfehérvár), azonban jelen témának nem 
része. Hozzá kell azonban tenni, hogy az értekezés III. fejezetében és a tézisekben leírt több 
szintes kontextus‐elemzés módszere a lakótelepek és a városközpontok viszonyának vizsgá‐
latára is alkalmas lehet. 
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Az  1950‐es  években  megfogalmazódtak  a  városközpontokkal 
szembeni,  elsősorban  esztétikai  elvárások,  azonban  az újjáépítés 
és  ipar(város)fejlesztési  feladatok  elvitték  az  erőforrások  java 
részét,  így  a  városközpontokhoz  nem  nyúltak.  Az  új  városok  új 
központjai  igazi  feladatot  jelenthettek volna, de a  lakásépítés el‐
sőbbsége miatt  nemegyszer  ezek  is  évtizedekre  háttérbe  szorul‐
tak.15 Az 1950‐es  évek,  és  különösen  a  szocialista  realizmus  idő‐
szaka mégsem múlt el városépítészeti nyom nélkül; megépült né‐
hány intézményi épület (építészeti minőségük ellenére lényegi vá‐
rosi hatás nélkül). Némely szép, a ’60‐as években megvalósult vá‐
rosépítészeti  gesztus  mögött  is  tetten  érhető  egy‐egy  korábbi, 
még a szocreál korszakhoz fűződő tervi előzmény. 16 
Az  1960‐as  években  az  elhanyagolt  történeti  központok 
szlömösödése  nem  csak  szakmai  problémaként  jelentkezett,  ha‐
nem ‐ a társadalmi gondok halmozódása miatt‐ politikailag  is sza‐
lonképtelen volt. A rossz állagú, alacsony életminőséget biztosító 
központok nem  illettek a szocialista életmodell képébe. A megin‐
duló központ‐fejlesztések, összekapcsolva az addig szintén háttér‐
be szoruló  intézményi‐fejlesztésekkel, az elkövetkező 20 év folya‐
matosan napirenden lévő városfejlesztési feladataivá váltak. 
Az 1980‐as években a posztmodern gondolatok megjelenésével, a 
szemléleti  változással  „a  városi  környezetbe  való  illeszkedés,  a 
környezethez való alkalmazkodás, az építészeti szerkesztőmódsze‐
rek  újragondolása,  a  funkcionális  követelmények  rendszerszem‐
pontok  szerinti elemzése és csoportosítása,  illetve a  formálás  je‐
lentőségének és más szellemi értékeknek a felismerése” lett a vá‐
rosépítészeti gondolkodás  jellemzője  is.17 Lenyomata a rehabilitá‐
ciós  szemlélet megjelenése,  a  történeti  városmagok  szerepének 
keresése.18 Az évtized elején még épült ugyan néhány  fontosabb 
intézményépület,19 azonban közülük nem egy csak építéstörténe‐
tének hosszúra nyúlt vajúdása miatt csúszott át az 1980‐as évek‐
be. 

                                                      
15E tekintetben leginkább a volt Sztálinváros, Dunaújváros esete hiresült el.  
16 Például Kaposvár Latinka tere vagy Szombathelyen a Március 15. tér.  
17 Vámossy Ferenc az 1982‐ben az Óbuda Galériában megrendezett „Építészeti tendenciák 
Magyarországon 1968‐1981 (rendezők: Gerle János és Szegő György) című kiállítástól datál‐
ja ezt, a „meglévő építészet megbecsülése és a történeti környezethez való kötődés erősö‐
dése”‐nek a látványosabb megjelenését. Vámossy Ferenc: Magyar építészet ‐ quo vadis? In: 
Alföld 1998 jún. 
ld. még Három vélemény építészetünk tendenciáiról In. MÉ 1984/1 pp.10‐12. 
18 A rehabilitációs folyamatok az  időszak és a helyszínek tekintetében ugyan kapcsolhatók 
az értekezés témájához, szemléletében azonban oly mértékben eltérnek a témaként válasz‐
tott államszocialista intézményfejlesztési programoktól, hogy a szakdolgozat csak érintőle‐
gesen tárgyalja azokat. Összetettségét tekintve egy önálló szakdolgozati téma alapja lehet. 
19 pl. Kaposvár: MSZMP‐KISZ  Intézményközpont. Ez utóbbira  jó példa Nyíregyháza Megyei 
Művelődési Központja, amelynek 11 évig vagy Kaposvár Művelődési Központja, amelynek 6 
évig húzódott az építése. Mindkettőt a ’80‐as évek elején adták át.  
21Nem véletlen, hogy a BME Városépítési Tanszékén  induló szakmai folyóirat, a Település‐
tudományi Közlemények 1. számában az első cikkek egyike, dr. Lothár Bolz, az NDK újjáépí‐
tési minisztere  által  a  Szovjetunióból  személyesen  beszerzett,  és  a minisztertanács  által 
1950‐ben  jóváhagyott  városépítési  alapelvekről  szól.    A  demagóg  nyelvezetű  szövegben 
önálló fejezet jutott a központok kérdésének. „A központ a várost meghatározó mag. A vá‐
rosközpont a lakosság politikai életének centruma…A városközpontban vannak elhelyezve a 
legfontosabb politikai, közigazgatási és kulturális  intézmények. A városközpont  terein  ját‐
szódnak le a politikai tüntetések, a felvonulások és ünnepségek…. A városközpontban épül‐
nek a  legfontosabb és  legmonumentálisabb épületek – a központ uralja a városterv építé‐
szeti koncepcióját és határozza meg a várossziluettet ... A „politikai szempontból rögzíten‐
dő városközpont” léptéke a „menetelő gyalogos, a politikai tüntető és ennek menetsebes‐
sége” dr. Lothár Bolz: A városépítés alapelvei    In. Településtudományi Közlemények 1952 
júl. pp.. 115‐135. 

 
Weiner Tibor: Dunaújváros (egyik) városközpont terve. 

A többször áttervezett főtér elengedhetetlen eleme  
volt a torony, melyet a tervezett városháza hangsúlyos 
elemének szántak. Ezzel komoly ellenérzést keltettek 
mindazokban, akik helytelenítették, hogy az épület 
magasabbra nőjjön a téren már álló, „(szocreál”) 

pártháznál (ma Intercisa Múzeum; tervező:Weiner Tibor, 
Malecz Erika) 

 
 

 
A teret csak az ’1970‐es években sikerült kialakítani, Duna 

felöli oldala ma is lezáratlan. A központ szerepét 
(kényszerből) a Szrogh György Dózsa mozija (1951) és 

annak városi előtere vette át. 
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Az 1950‐es és ’80‐as évek tehát csak a kronológia, az összefüggések 
miatt  tartoznak az értekezés  témájához; az előbbi a városközpont‐
alakító építések szórványossága, az utóbbi pedig azok megváltozott 
eszmeisége, jellege miatt. A vidéki városközponti intézmény fejlesz‐
tések szempontjából az államszocializmus középső korszaka volt a 
legmeghatározóbb,  hatását  tekintve  a  legerőteljesebb,  s  így  a 
szakdolgozat témája szempontjából az igazán releváns időszak. 
Így az értekezés gerincét  (az esettanulmányok  feldolgozása, építés‐
történetük tanulmányozása révén is visszaigazolva) ezen időszak fo‐
lyamatai alkotják, A történelmi korszak elejét és végét jelentő kb. 10‐
10 év csak utalásszerűen, az általános leírásban, mint az elemzett fo‐
lyamatokat megelőző és követő időszak jelenik meg. 
 
II.  A KORSZAK VISZONYA A VÁROSKÖZPONTJAIHOZ 
 
II.1.   1950‐es évek 
Az  államszocializmus  idején  az építészeti  /városépítészeti elvárá‐
sok kezdetben ellentmondást nem tűrve, majd később inkább csak 
hallgatólagos  elvárásként  fogalmazódtak meg.  A  háború  után  jó 
néhány évig, az ipartelepítéssel és ‐ fejlesztéssel kapcsolatos dön‐
tések és azok vonzatai – különös  tekintettel a nagyléptékű  lakás‐
építés‐ álltak a kiemelt figyelem központjában, jó ideig fontosság‐
ban kiszorítva minden más települési feladatot.  
Felmerülhet a kérdés, hogy egy olyan lényegi dologban, mint a vá‐
rosközpontok  kérdése,  létezett‐e  valamilyen  központi  irányelv 
vagy szempontrendszer, illetve, ha igen, milyen viszonyban voltak 
ezek a tényleges városépítési gyakorlattal? 
A konkrét  tervezési  feladatok és a  településtudományi kutatások 
célterületei gyakran a központi politikai és szakmai vezetés priori‐
tásait  követték. A  központok  esetében  azonban  ez másként  ala‐
kult. Miközben a gyakorlati építési feladatok és az azokat előkészí‐
tő tervek ‐a már korábban  leírt okokból‐ a központokkal nemigen 
foglalkoztak, a kutatás a háború utáni évektől szinte rögvest célte‐
rületévé választotta és az 1980‐as évekig –bár igen változó aspek‐
tussal‐, az is maradt. 
Ha  a  városközpontok  kérdésének  megjelenési  formáit  nézzük, 
egyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy az 1950‐es években jellemző‐
en a kutatások, a ’60‐as években a tervezés, a’70‐es‐ben a megva‐
lósítás  képezték  a  feladatok  gerincét.  Az  1980‐as  évek  pedig 
mindezek átértékelése, revideálása és minden szinten történő át‐
értelmezésének időszaka volt. 
Az 1950‐es években a  városközponti átépítések  kérdése elsősor‐
ban mint elméleti tudományos kérdés jelentkezett. A történeti vá‐
rosok  nem  szerepeltek  az  állami  feladatok  között,  hiszen  az, 
újjáépítés,  illetve az új  (ipari) városok építése  jelentette az elsőd‐
leges célfeladatokat. 
Az új városok kapcsán természetesen megfogalmazódtak bizonyos 
–részben  importált21–  irányelvek, ezek érvényesítése azonban, az 
központ‐építések halasztódása miatt  jó  ideig elmaradtak vagy  je‐
lentősen átalakultak  . 

 

 
„A Diósgyőri gyár főbejárata”pályázata  

Weiner Tibor terve ‐A főtér meghatározó eleme itt is az 
aszimmetrikusan elhelyezett (4.sz.) torony 
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Még az ideális mintavárosnak tekinthető Sztálinváros sem tudta az 
‐ amúgy részletekbe menően megfogalmazott városközponti prog‐
ramját22  funkcióban és városépítészeti kompozícióban megvalósí‐
tani;  számos  terv ellenére  központja  ‐ gyakorlatilag a mai napig‐ 
torzó maradt.  Perényi  Imre még  1969‐ben  is  ezt  írhatta:  „Az  új 
magyar  városok  városközpontjainak  kialakítása  többnyire  még 
csak tervekben mutatható meg”23 
A kutatások két bázisa az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egye‐
tem Városépítési  Tanszéke  valamint  a  1950‐ben  alapított Város‐
építési Tervező Iroda (továbbiakban VÁTI) lett. 
Az 1950‐es évek során a VÁTI‐ban több tucat magyar településnek 
készült el az ún. „Városképi és Műemléki Vizsgálata.”24   A 
központok  értékesnek  tartott  épületeiről,utcaképeiről  készült 
részletes  fotódokumentációk  és  egyszerű  térképi  kiegészítések, 
célja talán kimondatlanul, hogy a „historizáló formákkal való új vá‐
rosépítéshez  tanulságul szolgáljanak, példát adjanak.”25 Az egysé‐
ges metodika  alapján  elkészített  anyagok  szerepe  meghatározó 
volt egy új  
védelmi  jogi kategória, az un. műemléki  jelentőségű területek ha‐
tárának kijelölésénél. Később tervezést segítő háttéranyagoknak is 
használták a műemléki városrendezési tervek készítése során.26  
 
Az 1950‐es években több városközpont területére vonatkozóan a 
Városépítési Tanszékén27 is kutatómunka kezdődött, tágabb, a vá‐
rosszerkezetre, várostörténeti fejlődésre is kiterjedő monografikus 
személettel és egy saját, ugyancsak egységes metodikával. 

                                                      
22  „Sztálinváros  városszerkezetének  alapja  a  Vasmű  bejáratánál  végződő  főútvonal 
/egyúttal felvonulási út is/ és a vasútállomásról bevezető út kereszteződésénél kialakítandó 
városközpont legyen. Ez legyen a város kiemelkedő reprezentatív helye, itt kell elhelyezni a 
legfontosabb politikai, közigazgatási és kulturális  intézményeket. A városközpontot térsze‐
rűen kell kiképezni, alkalmas legyen a felvonulásokra és ünnepségek megtartására. A téren 
kell elhelyezni a pártszékházat, a  tanácsházat, a  szakszervezeti és  társadalmi  szervezetek 
központi  székházát, a központi kultúrházat, a könyvtárat, a múzeumot, alkotók otthonát. 
[…] „Előterjesztés Sztálinváros városrendezési tervének jóváhagyása tárgyában ‐ MOL. XXVI 
‐ D ‐ 8 ‐ f /1952/88. d. (Magyar Országos Levéltár ‐ Városépítő Tudományos és Tervező Inté‐
zet ‐ Tervtár ‐ 88. doboz.)   http://sztalinvaros.uw.hu/egyeb/eloterjesztes.htm 
23 A városközpont rekonstrukciós problémái és feladatai –Kidolgozta dr. Perényi Imre /BME 
– Városépítési Tanszék ‐1969. p. 31. 
24 Az elsőként 14 történeti központ területére elkészített anyag kezdeményezője Papp Imre 
volt, aki 1956‐tól 1961‐ig az Országos Műemléki Felügyelőség főmérnökeként dolgozott. Az 
értekezésben  tárgyalt  települések  közül  Székesfehérvár,  Eger,  Veszprém,  Pécs,  Szombat‐
hely  történeti  városmagja  érintett.  E  vizsgálatok  alapján  indult  meg  a  Városképek‐
Műemlékek című sorozat is.  
Granasztói Pál: Városaink sorsa. Magvető Kiadó ,Bp. 1976 p.197. 
Gerő László: Építészeti műemlékek feltárása, helyreállítása és védelme c. 1959‐ben megje‐
lent könyvének átdolgozott VIII. fejezetéből  ‐ 
www.eptort.bme.hu/doc/mueml/mueml12.doc 
25  Granasztói  Pál:  Városaink  sorsa  –  Az  urbanisztika  jelen  és  jövője,  Magvető  Kiadó, 
Bp.1976, p.42 
26  A műemléki  városrendezési  tervek  egy  sajátos  „belterjes”  tervi  hierarchiát  képeztek, 
amelyek nem illeszkedtek az országos szintű többlépcsős tervezési folyamatba. Erő Zoltán: 
Műemlékvédelem  és  városfejlődés                                                                                            ‐ 
http://www.varosrehabilitacio.net/media/files/Varosrehabilitacio/varosrehabestarsadalom
cikkek/12ErQcikk.pdf 
271960‐62‐ben  dr.  Perényi  Imre  vezetésével  valamint  Faragó  Kálmán,  dr. Granasztói  Pál‐ 
Ihrig  Dénes  (Vác),  Keresztély  György, Mező  Lajos  (Szentes)  külső  munkatársként:  prof. 
Brenner  János  (Szombathely),  Pap  Imre  (Kecskemét,  Szeged),  dr. Weiner  Tibor  (Miskolc) 
közreműködésével 

 
Kazincbarcika városközpont terve/modell terv: Schmiedl 

Ferenc és Azbey Sándor 
r   
 
 

 
Veszprém ‐A belváros részletes terve ‐1954. (a 8‐as út új 

elkerülő szakaszával és egy új köztérrel, tengelyben a mo‐
zival‐ Zsitva Tibor (Városépítési TV) 
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Mind ezek, mind a korábbiakban említett „Városképi és Műemléki 
Vizsgálatok” azonban alapvetően állapotfelmérés  jelleggel készül‐
tek, korrekt  információkat adva az értékekről. Elsődlegesen a vá‐
rosépítészeti  értékek,  városképek,  műemlékek  feltérképezését, 
regisztrálását  tűzték ki célul, azonban a városközpontok  jövőbeni 
helyzetére vonatkozó gondolatokat nemigen tartalmaztak. 
 
A  fent  leírt vizsgálatokra alapozva az  ’50‐es évek során még gya‐
korlatban volt, majd  fokozatosan kiszorult egy sajátos,  igen rövid 
életű  tervfajta,  az  ún.  „városkompoziciós  terv”28,  amely  egy‐egy 
város  főbb  tereinek,  útvonalainak  kompozíciós  összefüggéseivel 
foglalkozott,  városépítészeti,  városesztétikai  szempontokat  alap‐
ján. A  sok esetben  az  általános  rendezési  terveket  követően  (pl. 
Miskolc, Tatabánya, Szolnok, Várpalota, Ajka/ VÁTI), olykor pedig 
azt megelőzően  (Szombathely)  készített  tervek  azonban  ‐  az ún. 
„általános kompozíciós tanulmányok”‐hoz hasonlóan‐ függetlenek 
voltak a hivatalos  tervi hierarchiától. Mivel az azzal való kapcsol‐
tuk  bizonytalan,  rendezetlen  volt,  tartalmuk  rendszerint  nem  is 
épült be a  jóváhagyási procedúrán  végigmenő, elfogadott  város‐
rendezési tervekbe.29 Az évtized második felétől elszórtan már ké‐
szültek városközponti rendezési tervek is.  
 
Városépítészeti  eszközhasználatukban mindig  kiemelkedő  szerep 
jutott a nagy, szabályos (politikai és társadalmi rendezvényekre al‐
kalmas)  központi  térnek, melyet  a  legfontosabb  városi  közintéz‐
ményi  épületek  –jellemzően  a  tanácsháza,  városi/megyei  pártbi‐
zottsági  épületek‐  szegélyeztek.  A  központi  teret  szinte  mindig 
hangsúlyos  vertikális  elemmel,  toronnyal  jelölték meg, melyet  a 
leginkább méltatott  tervekben  aszimmetrikusan  helyeztek  el30  E 
tervek– követve a szocialista realizmus elvárásait ‐ kompozíciós el‐
veiket  tekintve  tradicionális  városépítészeti eszközöket  alkalmaz‐
tak. Kiemelkedő érdemük azonban, hogy minden esetben a meg‐
lévő városszerkezethez igazítva, kontextusban a környezettel, sok‐
szor csak finom részletekkel gazdagították azt.  

                                                      
28 .. A felszabadulás utáni 25 év városrendezési irányzatainak és módszereinek tudományos 
analizise  és  értékelése  –javaslat  a  városrendezési  elveinek  és  módszereinek 
továbbfejlesztésére I.‐II. pp.109‐130 
29 Perényi Imre: Kompozíciós törekvések a várostervezési gyakorlatunkban In: MÉ 1955.IV. 
évf. 1‐2. p.84‐96 
301955‐ben Perényi Imre erőteljesen támadta az általa „romantikusnak szánt, de valójában 
archaikus”‐  nak  nevezett  hangvételt,  amely  a  szovjet  példákat  követve  hangsúlyozottan 
axiális,  szimmetrikus kompozíciókat hoz  létre, nem gondolva arra, hogy a Szovjetunióban 
ennek  sokkal nagyobb  történelmi  gyökerei  vannak. Új – pozitív‐  fogalomként  jelent meg 
nála a „szocialista romantika”, melynek eszközei az értelmesség, könnyedség, élénkség vál‐
tozatosság, párosulva a monumentalitással. ld.uott. 
32 E korszak városi  intézményépítéseinek tekintélyes részét az egyetem‐építések tették ki. 
Miskolc, Veszprém új épületegyüttesei az 1950‐es évek elejétől kezdődő évek eredményei. 
Meg kell említeni a városközpont építések kapcsán, hogy az egyetem‐negyedek, mint a vá‐
ros aktív, minden szempontból mozgékony népességének gyűjtőhelyei, a szellemi és „tár‐
sasági” élet központjai, mindig  sikerrel aspiráltak a központi  szerepkörre. A városközpont 
szerepkört nyilvánvalóan nem „orrozhatták” el a történeti városmagra szerveződő közpon‐
toktól, de alközponti szerepkörük vitathatatlan. Veszprém esetében az új központ helykije‐
lölése során sokáig ‐ mint egyik lehetőség napirenden volt, az egyetem környéki fejlesztési 
irány. Más esetben épp ellenkezőleg; a politikai veszélytől is tartva a várostól távol jelölték 
ki az egyetemi területet. (Miskolc)   

 
   Kaposvár, Latinka tér 

Megnyitásának terve  
az 1950’es évektől napirenden volt, kiszabályozása és tér‐

falak megfogalmazása jó 10 évvel későbbi. 
 

 
Szombathely, Március 15. tere 

(az 1960‐as évek elején; egy jóval korábbi tervre alapoz‐
va,) 

 

 
   Salgótarján Megyei Tanács irodaháza 

 

 
Debrecen: Megyei Tanács irodaháza
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A vidéki városközpontok építéstörténetében a II. világháborútól az 
1960‐as  évek  kezdetéig  terjedő  időszak  a  tényleges  építések 
szempontjából  viszonylag  „passzív  időnek”  tekinthető.  Szombat‐
hely  Március  15.  tere,  s  a  kor  vidéki  városszerkezeti 
átalakításainak  egyik  legszebbike,  Kaposvár  Latinka  tere  (Ma  Eu‐
rópa tér) ugyan e korszak tervein alapultak, azonban csak jóval ké‐
sőbb, a következő évtizedben valósulhattak meg. 
 
Az építészet e viszonylag  rövid  idő alatt kétszer  is eszme‐, és stí‐
lusváltást  kényszerült  elviselni,  ennek  azonban  a  vidéki  közpon‐
tokban  igen  kevés  nyoma maradt.32  Bár  egy‐egy  fontosabb  köz‐
épület  megépült,  azonban  ezek  városi  szerepe  ‐  funkcionális 
fontosságuk, építészeti értékük ellenére‐ egyedi  intézményépítés‐
nek tekinthető és nem egy célirányzott, tudatos városközpont fej‐
lesztési koncepció részének.  
Az új építések  jellemzően közigazgatási  intézmények voltak,  s el‐
sőként  az új  szocialista megyeszékhelyekre  koncentrálódtak.  Sal‐
gótarján és Tatabánya megyei tanácsházai impozáns méretük, épí‐
tészeti minőségük ellenére sem  lettek  igazán központképző erők, 
elsősorban  a  későbbi  építések  döntései  következtében,  amelyek 
nem  törekedtek  arra,  hogy  a  városközponti  kompozíció  részeivé 
tegyék azokat.33 
Az „új” városok megyei tanácsházain kívül, a vizsgált korszak me‐
gyeszékhely  központi  intézményépítései  közül  Debrecen Megyei 
Tanácsi  irodaháza  (Molnár  Péter,  1952)  Szeged Megyei  Tanácsi 
irodaháza  (Schőmer  Ervin,  1958)  és  a  szolnoki  pártirodaház 
(Rimanóczy Gyula, 1952) emelendők ki.34   
 
1961‐ben Egerben a város egy konkrét városszerkezeti problémája 
kapcsán tartották meg a Magyar Építőművészek Szövetsége kibő‐
vített vezetőségi ülését „Történeti városközpontjaink  főbb általá‐
nos városépítészeti problémái” címmel.35 Ezzel némiképp elővetí‐
tették a ’60‐as évek szemléletét, amikor már a városok napi „üze‐
meltetési” problémái nem tűrték tovább a városközpontok tárgyi‐
lagos helyzetértékelésének halogatását. 
A  városközpontok‐kérdése  sürgetően  aktuális,  megoldandó  fel‐
adattá lépett elő. 
 
II.2.   1960‐as évek 
Az  iparfejlesztési és a hozzá kapcsolódó településhálózat‐ és tele‐
pülésfejlesztési  politika,  valamint  az  erőltetett  lakásépítési  prog‐
ramok nyomán  az 1960‐as  évek  elejére  a  vidéki  városközpontok 
szlömösödése országos szintű probléma lett.37 

                                                      
33 A  salgótarjáni megyei  tanácsháza  tervezője: Németh  Pál,  1951. A  tatabányai:  tervező‐
je:Scultéty János, 1953. 
34 Bonta János: A magyar építészet egy kortárs szemével 1945‐60. Terc Kft, 2008.   
35  Eger,  1961. május  31‐június  01.  A  jegyzőkönyv megtalálható  a  VÁTI  tervtárában,  dr. 
Granasztói Pál bevezető előadása. In: Magyar Építőművészet 1961.évf.1, a vitát részletesen 
ismerteti dr. Péczely Béla In: Műemlékvédelem 1962.évf.2. sz. 
37 „Szinte közhelynek számít, annyiszor ismételtük, hogy városépítésünk számos megoldás‐
ra váró problémája között  legégetőbbé a városközpontok átépítése vált.” Brenner  János: 
Salgótarján városközpontjának rendezésére kiírt tervpályázat. In: Városépítés 1966. február 
p.13‐16. 

 
Nyíregyháza városközpont tervpályázata,1964‐  Részlet – 

az I.díjas tervből( Darnyik Sándor/Meiszter Irén) 
 

 

 
Pécs városközpont tervpályázat, 1965 –Részlet az I.díjas 

tervéből– (Darnyik Sándor/Vinkovics István) 
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Miközben a központok kérdése változatlanul a kutatások egyik ve‐
zértémája maradt, a tervek szintjén  is napirendre került. A  ’60‐as 
évekre már minden  település  rendelkezett  saját általános  rende‐
zési  tervvel,  sőt némelyiknél már annak módosításai  is  folyamat‐
ban  voltak.  Városközponti  tervpályázatok  sorát  hirdették  meg, 
melyekre alapozva egymás után készültek el, egyebek mellett Szé‐
kesfehérvár, Mosonmagyaróvár,  Veszprém,  Pécs,  Szeged,  Szom‐
bathely,  Szolnok,  Kecskemét,  Eger, Nyíregyháza  belvárosi,  illetve 
városközpont tervei. Az egyetemi diplomatervek témájaként is te‐
ret nyertek a történelmi városközpontok,38 s ez – tekintettel a Vá‐
rosépítési  Tanszék  meghatározó  (szakma)politikai  helyzetére  ‐  
üzenet értékű volt.  Igen  inspiráló volt a városközponti átépítések 
közmegítélése  szempontjából  Salgótarján nagy publicitást  kapott 
sikertörténete is.39 A szakmapolitikai hangsúlynak a városközpont‐
okra  történő  áthelyeződését  jól  kifejezi, hogy  1965‐ben  a  város‐
rendezési  világnap  alkalmából  megrendezett  kiállításon  és 
ankéton, a Nemzeti Múzeum kupolatermében kiállított tervek kö‐
zött  számos városközponti  tervet mutattak be  (Miskolc belváros, 
Zalaegerszeg  városközpont,  Szekszárd,  Óbuda,  Ajka,  Debrecen, 
Komló, Dombóvár,  Baja  városközpont),  köztük  nem  egyet  látvá‐
nyos modellekkel.40 A megnyitó rendezvény magas állami vezetők 
jelenlétében zajlott.  
 
Látványosabb  intézményközpont építésre azonban, a  szándék el‐
lenére jó ideig nem került sor. 
Az építési folyamatok akadozásának egyik oka lehetett, hogy a bü‐
rokratikus keretek között nem volt még kialakult rendszere, hiva‐
tali gyakorlata a városközpont‐átépítésnek.41 A felülről, kézi vezér‐
léssel zajló városfejlesztési és építési mechanizmus csak ellenére, 
látszólag könnyítette meg a hivatali procedúrát. A korabeli 
szaksajtó nem egyszer panaszolta a  számtalan  városrendezési és 
gazdasági érdekegyeztetés nehézkességét,  az ügymenet  akadozó 
voltát,  42 melynek  lendületet  olykor  csak  egy‐egy  pártbizottsági 
támogatás tudott adni. Így, ahol jelentősebb központfejlesztés zaj‐
lott, nem egyszer  tudható  vagy  feltételezhető  valamely ambició‐
zusabb helyi vezető lobby‐munkája.  
 
1965‐67,  a  harmadik  ötéves  terv  több  szempontból  is  változást 
hozott. Bár az ún. új gazdasági mechanizmus életbe  léptetése hi‐
vatalosan  csak  1968‐tól  datálható,  szemléletének  előszele  (első‐
sorban  az  addigi  erős  centralizált  döntési mechanizmus  oldásá‐
ban) már korábban érezhető volt. 

                                                      
38 Dr. Granasztói Pál: Történeti városközpontjaink  reorganizációjának  jellegzetes kérdései. 
In: Építés‐ és Közlekedéstudományi Közlemények 1964.évi 1‐2 sz. pp.52‐53 
39  Pogány  Frigyes:  Salgótarján  új  városközpontja‐Képzőművészeti  alap  Kiadó  Vállalata  – 
Műelemzés. Bp.1973 
40 Dr. Granasztói Pál: Városrendezési világnap, kiállítás és ünnepi ülés Budapesten.  In: Vá‐
rosépítés .1966. február p.2‐11. 
41  „Beruházási  rendszerünk mai  állása  szerint  a beruházások  finanszírozása  rendkívül bo‐
nyolult a szervek rendszerének vertikális és horizontális értelmében egyaránt. Ebből követ‐
kezik, hogy különösen a városközpontok…fejlesztése vagy sorvasztása több ágazati szervvel 
kell, hogy egyeztetésre kerüljön.”Brenner János: Salgótarján városközpontjának rendezésé‐
re kiírt tervpályázat. In: Városépítés. 1966. február p.13‐16. 
42Fátay Tamás: Győr városrendezési gyakorlata. In: Városépítés. 1967.3.sz.p.148. 

 
Békéscsaba városközpont tervpályázat, 1965 –A két 
nyertes terv modellje– (tervezők:Kaszta Dénes vala‐

mint Osztie György és Ráth György
Mindkét tervben megtalálhatók a város fontos szer‐

kezeti pontjain elhelyezett vertikális hangsúlyok.
A felső terv egyik ilyen „eleme”, Jurcsik Károly későbbi 

magasházának helyét jelöli ki
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Ez az  időszak a vidéki tervező  irodák és vidéki főépítészi‐rendszer 
kialakításának, s egyben a városrendezési tervek felülvizsgálatának 
a  kezdete.43  Ez megfelelt  a  központilag  kiadott  új  irányelvnek,  a 
„decentralizálásnak”, melynek során az „országos  irányítás vissza‐
húzódó, elvi jellegűvé vált”, nem egy helyen igen nehéz helyzetbe 
hozva  a  feladatra  felkészületlen  helyi  tanácsokat.44  A  rendezési 
tervek  készítése  és  jóváhagyása  egy‐egy  város  esetében  évekig 
húzódó  folyamat volt, melyben a  részletes  rendezési  tervek  sok‐
szor  szinte  nyomon  követhetetlen módon  épültek  egymásra  és 
egymásba.  A  városrendezési  tervek  rugalmatlanságával  is 
magyarázható, hogy  sűrűn alkalmazták a  rendezési  terveket  sok‐
szor  „megkerülő” ún.  „koordinációs  tervek” műfaját  s hogy nem 
egy esetben a konkrét épülettervek megelőzték45 a városrendezési 
terveket. 
„Gyakori, hogy elkészítették a város általános‐, helyenként részle‐
tes  rendezési  tervét, de nem élnek vele a várható mértékben. A 
tervek  többsége  jó,  főbb  vonalakban  keretet  adnak  a megfelelő 
megoldásokhoz, de a konkrét műszaki  tervezés gyakran éppen a 
terv  intencióit borítja  fel és egy‐egy új épülettel  jóvátehetetlenül 
„új helyzetet” teremt”.46  
A  szakágazati  szemléletben  és  mechanizmusban,  melyekben  az 
építésügy  és  a  városrendezés  időnként  különböző  felügyelet  alá 
tartozott, a szempontok összehangolása, vagy  legalábbis egyezte‐
tése  nem  csak  a  bürokrácia,  hanem  sokszor  valamifajta  szakmai 
szembenállás,  rivalizálás  miatt  sem  működött.  A  létesítmény‐
orientált  szemléletben,  amelyben  a  megvalósult  (propagálható‐
felavatható‐  felmutatható) produktum  jelentett  valódi  értéket,  a 
városrendezési mechanizmus  a  helyiek  által  nemegyszer  felesle‐
gesnek tartott nyűg volt.  

                                                      
43 Egy egymásra épülő rendszerű, területrendezési és szabályozási tervi metodika kidolgo‐
zása a korszaknak kezdetektől  szívügye volt. Az 1955. évi 36  tv. kötelezővé  tette minden 
település számára a városrendezési  tervek készítését. Az elsők között a városok általános 
rendezési tervei készültek el, 1963‐ra gyakorlatilag minden város és  jónéhány község ren‐
delkezett vele, aktualizálásuk a ’60‐as évek végén újra kezdődött. Emellett már létezett egy 
a koordináló szerepre szánt településhálózat‐fejlesztési anyag is, tanulmány formájában. (E 
tanulmányt követte a későbbi országos településhálózati keretterv, majd a koncepció). 
44 A  felszabadulás utáni 25 év városrendezési  irányzatainak és módszereinek  tudományos 
analizise és értékelése p.110. 
45 dr. Korbonits Dezsőné  Szekszárd és Kecskemét  városrendezési  tervezőjének  személyes 
beszámolója alapján, Kecskeméten már állt a Megyeháza és Pártház központi épülete, ami‐
kor  a  városközpont  rendezési  tervének  készítésébe  fogtak,  Szekszárdon  pedig már  több 
központi intézményépület kiviteli szintű tervei is készen voltak a városrendezési terv indítá‐
sakor. Ez utóbbiakat egyébként az RRT–vel párhuzamosan, vele egyeztetve‐ új tervezőkkel 
(Jurcsik Károly/Varga Levente) újraterveztették. 
46 „A ténylegesen fontos és sürgős  beruházások körében is akad provizórium, olyasmi, ami 
beilleszthető lett volna egy átfogó tervbe és  akkor hatékonyabb lenne….Ide tartoznak saj‐
nos  azok  a  (rendszerint  egyéni  elgondolások  alapján  kierőszakolt)  presztízs‐beruházások, 
amelyek legjellemzőbb épületfajtái a reális funkciójukhoz képest túlméretezett kultúrpalo‐
ták és közigazgatási épületek” Történelmi városközpontok  fejlesztési problémái Építésgaz‐
dasági  és  szervezési  Intézet  (Város‐  és  Területfejlesztési  Osztály)  ‐1973–Témafelelős  : 
Székelyné  Egri  Zsuzsanna,  szakértők:  Farkasdy  Zoltán,  Sedlmayr  Jánosné,  Zetelaky  Tibor) 
p.20. 

 

 KIEMELT FELSŐFOKÚ ÉS 
 FELSŐFOKÚ 

RÉSZLEGES FELSŐ- 
FOKÚ  KP 

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 
 Anya és csecsemővédő 

Bölcsőde  
gyermekvédő intézet 
körzeti orvos 
szakorvosi rendelő 
rendelőintézet 
mentőállomás 
Ált. kórházi ágyellátás 
Speciális korh. Ágyellátás 
Vöröskereszt 
Járási kp. megyei kp. 
KÖJÁL 
Gondozóintézetek 
Véradó központ 
 
Állategészségügyi kp. 
Állatkórház 
Gyógyszertár 
Gyógyszertári központ 
Szülésznőképző int. 
Védőnőképző int. 
Tisztasági fürdő 
Strandfürdő 

Anya és csecsemővédő 
Bölcsőde  
gyermekvédő intézet 
körzeti orvos 
szakorvosi rendelő 
rendelőintézet 
mentőállomás 
Ált. kórházi ágyellátás 
Speciális korh. Ágyellátás 
Vöröskereszt 
Járási kp. megyei kp. 
KÖJÁL 
Gondozóintézetek 
Véradó központ 
 
Állategészségügyi kp. 
 
Gyógyszertár 
Gyógyszertári központ 
 
 
Tisztasági fürdő 
Strandfürdő 

IGAZGATÁSI ÉS TÁRSDALMI INT. 

Tanács:             
városi, járási, megyei  
Rendörkapit.      
járási, megyei  
Munkásőrség 
Pártszervezet:    
járási, megyei  
KISZ- szervezet:          
városi, járási, megyei  
úttörőszövetség 
polgári védelmi pság 
Honvéd Kieg.p. 
járási, megyei 
Hazafias Népfront 
városi, járási, megyei 
MNB 
városi fiók, járási kp.megyei 
igazg. 
MBB megyei igazg. 
KNEB döntőbizottság 
Lap- és folyóiratszerkesztőség 
Tűzoltószertár 
Tűzrendészeti 
alosztályparancsnokság 
Fiókposta, Postahivatal, Táv-
beszélő kp. 
Postaigazg. 
OTP fiók  
Állami Bizosító.  
Fiók, központ  
Bíróság 
városi, járási, megyei 
ügyészség 
börtön 
ügyvédi kamara, ügyvédi mun-
kaköz. 
pénzügyőrség 
járási, megyei 
vámhivatal 
KSH igazg. 
járási, megyei 
Szakszervezetek közp. 
SZÖVOSZ kirendeltség, kp. 
Állami Gazd. Központ 

Tanács:             
városi, járási, megyei 
Rendörkapit.      
járási, megyei 
Munkásőrség 
Pártszervezet:    
járási, megyei  
KISZ- szervezet:         
 városi, járási, megyei  
úttörőszövetség 
polgári védelmi pság 
Honvéd Kieg.p. 
járási, megyei 
Hazafias Népfront 
városi, járási, megyei 
MNB 
városi fiók, járási kp.megyei iga
MBB megyei igazg. 
KNEB döntőbizottság  
 
Tűzoltószertár 
Tűzrendészeti alosztályparancs
Fiókposta, Postahivatal, Távbes
 
OTP fiók  
Állami Bizosító.  
Fiók, központ  
Bíróság 
városi, járási, megyei 
ügyészség 
börtön 
ügyvédi kamara, ügyvédi munka
pénzügyörség 
járási, megyei. 
 
KSH igazg. 
járási, megyei 
Szakszervezetek közp. 
SZÖVOSZ kirendeltség, kp. 
Állami Gazd. központ 

Részlet a Településhálózatfejlesztési Koncepció kapcsán meg‐
fogalmazott intézmény elátottsági követelményekből 

 

 



                                           15 
 

Emellett a városrendezési tervek időtávjainak, a jövőbeni tervezett 
állapotnak  a  realitásokkal,  a  tényleges  építési  szándékokkal  való 
összehangolatlansága  hosszú  időn  át  volt  a  tervek  rendszerének 
egyik  „gyenge”,  sokat  vitatott,  sokféleképpen  értelmezett  és  az 
építészet‐városépítészet  szakmakapcsolatát  megmérgező  ténye‐
zője.47 
A  jelentős bontások  árán meginduló  átépítések  során,  amelynek 
egyébként hosszú  évekre  rögzült  abszurd, de  a  kort  jól  jellemző 
megnevezése a „szanálás”  lett, a mindent  felülíró gazdaságosság 
volt a legfőbb szempont. Az építésre kijelölt területek „szanálását” 
indirekt (jogi) eszközökkel készítették elő. Az építési és a változta‐
tási tilalom hosszú időre az egyik legjobban bevált módszerré vált 
egy  terület  lassú  lepusztítására. A szanálási mutatók, a  tervdoku‐
mentációk elengedhetetlen  részévé váltak  („Nagyobb  tömbök  lé‐
tesítése  révén elérhető az utcák  területének csökkentése, amivel 
szintén jelentékeny területet lehet nyerni 48). 
 
További új  fogalmak  tűntek  fel a szakmai zsargonban, mindenek‐
előtt  a  „rekonstrukció”  és  a  „városközpont‐reorganizáció”. A  re‐
konstrukció49/reorganizáció  külön‐külön,  és  együtt  is  gyakran  al‐
kalmazott fogalmai sokszor átfedésben és nehezen kibogozhatóan 
jelentek meg  a  szakirodalomban, de  amíg  a  rekonstrukció  fogal‐
mát általánosan, az egész városra  illetve város más  területegysé‐
geire  is  alkalmazták,  a  reorganizáció  jellemzően  a  központokhoz 
fűződő fogalom lett.  
A rekonstrukció kapcsán egyre gyakrabban helyet kapott a telepü‐
léshálózati szerepkör hangsúlyozása.50  
Reorganizációs  tanulmányok  készültek,  amelyek  a  településeket 
aszerint  csoportosították, hogy mennyire alkalmasak az új város‐
központi  feladatok  felvállalására. Ebben pl. Debrecen, Kecskemét 
következetesen,  mint  „csekély  történeti  maggal  rendelkező,  ki‐
nőtt” központú település, Miskolc pedig ‐ Salgótarjánnal egy kate‐
góriában‐ elavult központú településként szerepelt. 

                                                      
47 Érdekes olvasni az 1950’ es évek  végéről az alábbi  idézetet, amely hosszú évtizedekre 
igaznak bizonyult: „Tíz év óta a városrendezés és építészet viszonyának tisztázatlansága és 
az építészeti munkának a városrendezési munkától való elszakítása szakadatlan megismét‐
lődő vitákat, ellentéteteket és tervezési zavarokat okozott. Ennek a kérdésnek a rendezése 
most már halasztást nem tűr, mert ha nem is egyetlen, de egyik oka annak, hogy nincs ele‐
gendő városrendezési tervünk, hogy a meglévőket nem tartják be, hogy a részletes rende‐
zési terveket foltozó munkával, ötletszerű telepítésekkel és távolabbi hatásokat figyelembe 
nem vevő beépítési  tervekkel kell helyettesítenünk.” Perczel Károly: A  részletes  rendezési 
terv építészeti alkotás In: MÉ 1957/5‐6 p.172‐174.  
48 Perényi  Imre: A  településtudomány aktuális kérdései.  In: Településtudományi Közlemé‐
nyek ‐1. 3‐21. p.17 
49 „A rekonstrukció közismert értelmezés szerint új elvek alapján végrehajtott átépítést, át‐
alakítást jelent. A magyar városépítésnek ezt a jellegzetes fogalmát azonban kétféle képen 
értelmezhetjük……A  kialakult  településhálózat,  illetve  bármely meglevő  település  bármi‐
nemű fejlesztése, további építése‐ rekonstrukció. A szűkebb értelmezés egy‐egy adott, ko‐
rábban  valamely  rendeltetéssel már  kiépített  terület  bontás  árán  való  átépítését  jelenti, 
lehetőleg operatív,  szervezett művelet keretében.  ” A városépítés Magyarországon a  fel‐
szabadulás után Fel. szerk: Dr. Pozsonyi Zoltán. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1973.p.81. 
Az, hogy a rekonstrukció témakör az állami figyelem középpontjába került,  jól mutatja: az 
1966‐1970. között az Építésügyi Minisztérium irányításával kutatási terv készült e témában, 
bázisintézetként az átszervezett Városépítési Tudományos és Tervező Intézetre támaszkod‐
va. 
50 „Mindenféle rekonstrukciós művelet kiindulását a település jövőbeli termelési jelentősé‐
ge és településhálózati szerepe képezi…” Faragó Kálmán: Az adottságok szerepe a települé‐
sek rekonstrukciójában (Az ÉM megbízásából kidolgozott tanulmány) In: Településtudomá‐
nyi Közlemények 1964. 16 p. 66‐81 p. 69. 

Veszprém: ”Szanálandó” épületek  
a Cserhát lakótelep  és 

 

 
a kereskedelmi‐szolgáltató épületegyüttes/ magasház  

építése kapcsán” 
(Az új építés a telekstruktúrát is átírta. A telekrendezések, 
telekkönyvi, földhivatali adminisztráció sokszor jó esetben 
is csak évekkel az megépülés után  követte a változásokat.) 
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A központok feladatának kérdése egy új, sajátos aspektusban tűnt 
fel. A településhálózati szerepkörök meghatározásának feladata a 
’60‐as évek során folyamatosan  jelen volt és sok szempontból bi‐
zonytalanságban  tartotta a városok  fejlesztési  lehetőségeit. A  te‐
lepüléshálózati helyzet, a városnak szánt szerepkör függvényeként 
kezelték ugyanis a városközpontok jövőbeni intézményi ellátottsá‐
gára vonatkozó  igényeket. A korszaknak a történeti városközpon‐
tokkal  szembeni  egyértelmű  elvárása  az  volt,  hogy  „alkalmassá 
váljanak az új feladatok ellátására”. Nyilvánvalóan elfogadva azt a 
tényt,  hogy  a  városközpont  a  település  szinte  valamennyi  szem‐
pontból  legmeghatározóbb  területrésze, a  legfontosabb  intézmé‐
nyeket ide kívánták koncentrálni. A sokáig nem tisztázott települé‐
si  szerepkörök  és  a  „közösségi  élet  új, még  igazán  fel  nem  tárt 
formáinak intézményei” jelentősen befolyásolhatták a központok‐
ra vonatkozó elképzeléseket és  lehetőségeket.51 Ennek hiányában 
tehát  nem  rendelkeztek  a  városok  egyértelmű  tervezési  prog‐
rammal.52  
 
A leírt (szakma)politikai környezet ellenére nem egy helyen lendü‐
letet  kaptak  az  események. A  szocialista  új  városokban  (Tatabá‐
nya, Salgótarján) lépésről‐lépésre haladtak tovább a már korábban 
megkezdett építési folyamatok. Szegeden, Szombathelyen, Debre‐
cenben,  Egerben,  ahol  eddig  is  a  szórványos,  szinte  foghíjszerű 
beépítések városépítési eszközével éltek,  részben eszerint  folyta‐
tódtak; pontszerűen elszórva épülgettek az újabb középületek. 
A  nagyobb,  összefüggő  épületegyüttesek  közül  pedig már  épült 
Kecskemét  igen sok ellenérzést keltő új városközponti közigazga‐
tási épületegyüttese,  illetve a korszak egyik  legszebb központ bő‐
vítése, Szekszárdi új intézményközpontja is. 
 
II.3.  1970‐es évek 
Ez az évtized lett a tényleges építések időszaka, bár ezt számos té‐
nyező nehezítette. 
Az úgynevezett „városközpont reorganizációk” kapcsán megjelenő 
tudományos  elemző  cikkek,  teljeskörű  vizsgálat  nélkül,  inkább 
példaként említve adtak központ‐tipizálásokat, s ennek keretében 
csupán néhány város történelmi központját (Eger, Székesfehérvár, 
Vác, Sopron)53 találták alkalmasnak az új funkciók befogadására. A 
megvalósult  építések  azonban  nem mindig  követték  a  tudomá‐
nyos kutatások javaslatait. Úgy tűnik, hogy a felső kontroll, a cent‐
ralizáltan  folyó  pályáztatás,  terveztetés,  a  szigorúan  kötött  tervi 
hierarchia  ellenére  és  annak  dacára,  szinte  valamennyi  szál  –  a 
tervek  és  a  kutatások  –    „egy”  helyen  futott  össze.  A  konkrét 
építkezések gyakran a városok helybeni szándékai alapján találták 
meg végleges nagyságrendjüket és helyüket. 

                                                      
51 uott. p.46. 
52 Végsőfokon a városközpont állapota, alkalmassága az újabb  igényekhez, a megváltozott 
feladatokhoz határozza meg a rekonstrukció jellegét és módját. In. A városközpont rekonst‐
rukciós problémái és feladatai –Kidolgozta dr. Perényi Imre (BME – Városépítési Tanszék) ‐
1969. p.26‐27, 33. 
53 Településtervezési irányelvek ‐ A városközpont tervezésének irányelvei ‐ VÁTI – 1970) 
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Többéves előkészítő munka után 1971‐ben, mint nagytávlatú or‐
szágos  irányelvet,  elfogadták  az  Országos  Településhálózat‐
fejlesztési  Koncepciót,54amelynek  egyik  célkitűzése  volt,  hogy 
ellensúlyozva Budapest  kiváltságos  központi helyzetét, a nagyvá‐
rosokat  (Debrecen, Miskolc,  Pécs,  Szeged, Győr)  egy‐egy ország‐
rész megfelelő súlyú centrumaivá fejlessze.  A koncepcióban meg‐
fogalmazódó  decentralizálás  szándéka már  évek  óta  napirenden 
volt, a koncepció  jóváhagyása csak hivatalos utat adott a  számá‐
ra.55 
A  Településhálózat‐fejlesztési  koncepció  készítésének  vissza‐
visszatérő egyik indoka az volt, hogy a spontán fejlődés szervezet‐
len,  sokszor  anarchikus  állapotokat  teremtett. A  települések  kö‐
zött nem a tervezett és tudatos, hanem az ad‐hoc  jellegű együtt‐
működések  a  városokat  nem  erősítették,  hanem  egészségtelen 
konkurencia‐harcot  idéztek  elő  közöttük, melyben  egymás  fejlő‐
dését  igyekeztek megakadályozni.56 Az össztársadalmi  szinten  in‐
dokolt fejlesztések irányíthatóságára hivatkozva határozták meg a 
települések  kategóriáját  (szerepkörét),  távlati  célként  kitűzve  az 
azonos besorolásúaknak az egy szintre hozását.57 
A koncepció által a településekhez rendelt szerepkör meghatároz‐
ta a városközpontjaik „tartalmát”, vagyis, hogy a településhálózati 
helyzeténél és a neki szánt szerepénél fogva milyen mértékű,  jel‐
legű és hatáskörű központi szolgáltatásokkal kellett ellátnia a kör‐
nyezetét. A megyeszékhelyek legalább részleges felsőfokú központ 
kategóriába soroltattak. A szerepkörhöz tartozóan sor került a táv‐
lati közösségi intézmény‐ellátási színvonal, vagyis az annak biztosí‐
tásához szükséges intézmények körének meghatározására is. 
A kötött  intézmény ellátási  feladatok, melyek a városi  (a vizsgált 
esetekben megyeszékhelyi) szerepkör nyomán az egyes  települé‐
sekre kötelezettségként hárultak, valamint az egyértelműen jelen‐
lévő  presztízsharcok  komoly  fejlesztési  látszatigényeket  generál‐
tak, melyeket az esetek jelentős részében a történelmi központok 
nem tudtak befogadni. 
 
A kutatási munkák változatlanul folytatódtak, azonban korántsem 
a korábbi szellemben. 

                                                      
54  „Nincs  itt másról  szó,, mint arról, hogy következetesen érvényre  jusson a  szocializmus 
építésének  egyik  alapvető  elve,  a  decentralizálás”  ‐  A  felszabadulás  utáni  25  év 
városrendezési irányzatainak és módszereinek tudományos analizise és értékelése –javaslat 
a  városrendezési  elveinek  és módszereinek  továbbfejlesztésére  I.‐II.  ‐    BME,  Városépítési 
Tanszék– Bp.1973. 
55 Az Országos Településhálózat‐fejlesztési Koncepciót a kormány 1971‐ben hagyta  jóvá a 
(1007/1971. [III. 16.] Korm. számú határozattal. Előzménye az Országos Keretterv – az Épí‐
tésügyi Minisztérium Város‐ és Községrendezési Főosztálya és az É. M. Városépítési Terve‐
zővállalat által 1963‐ban készített, első átfogó jellegű településhálózat‐fejlesztési terv volt, 
amelyet 1965‐ben „Magyarország településhálózat‐fejlesztő tanulmányterve” címen adtak 
közre. Bibó István:Válogatott tanulmányok‐3.kötet  1971–1979, Bp. 
56 dr. Perczel Károly: A magyar városhálózat fejlesztésének kérdései az Országos Városépí‐
tési Tanácskozáson In: Városépítés – 1968/5 
57 A  területi munkamegosztásban betöltött szerepkörük alapján a  településeket: országos 
központ,  felsőfokú/részleges  felsőfokú  központ,  középfokú/részleges  középfokú  központ, 
alsófokú központ és egyéb  település kategóriába sorolták, és meghatározták a különböző 
szerepkörökhöz  tartozó  fejlesztési követelményeket. Felsőfokú  központ  lett a vizsgált vá‐
rosok közül pl.: Kecskemét, Kaposvár, Szombathely, Nyíregyháza, Szolnok, Székesfehérvár, 
Békéscsaba; részleges felsőfokú központ pedig pl. Eger, Szekszárd, Tatabánya, Salgótarján, 
Veszprém, Zalaegerszeg – Bibó I. 
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1970‐ben a VÁTI elkészítette A városközpont tervezésének irányel‐
vei‐t58,  amely  sokban  különbözött  a  központokkal  foglalkozó  ko‐
rábbi  kutatások,  vizsgálatok  szemléletétől.  Míg  korábban  sok 
esetben tipologizálásra törekvő, de mindig konkrét városok elem‐
zésére támaszkodó anyagok készültek, ezeket lassan felváltották a 
személytelenebb,  sémákat,  irányelveket és normákat  tartalmazó, 
a konkrét helyzetekre legfeljebb csak utaló kutatási beszámolók.59 
Az 1970 utáni szövegek e szembetűnő sajátsága Perényi  Imre: „A 
város  központja”  című  könyvében  is  jól  nyomon  követhető.  A 
könyvet érdemes kiemelni, hiszen nem közömbös, hogy a kor ve‐
zető  városépítészeti  szaktekintélyeként  számon  tartott, hivatalos 
teoretikus miként nyilvánult meg a téma kapcsán.  
Egyik  legfontosabb  visszatérő  gondolata  a  történelmi  városköz‐
pontok  településhálózati  tervek  által megszabott  szerepkörének 
megfelelő,  „korszerű”  városi  feladatokban  való  szerepvállalása. 
Sémákban  ábrázolta  a  központrendszereknek,  a  központ  övezeti 
tagolódásának  típusait, közlekedési  feltárásainak eseteit. Katego‐
rikusan kiemelte, hogy mely közintézmény funkcióknak van helye 
a központban és mely esetekben indokolt a városközpont átépíté‐
se. A  központ  átépítések  elfogadott  okai  között  a  legtöbbször  a 
korszerűsítés valamely fajtája fordult elő.”60  
Hol van már az a szemlélet, amely (leginkább Granasztói Pál által 
képviselve) a városközpontnak nemcsak a  tárgyi,  funkcionális mi‐
voltát, de a szellemi, történeti tartalmát is elemezni merte.61 
 
A kutatások szövegében eluralkodó, igen technokrata nyelvezet és 
hangvétel az épületek, intézmény‐együttesek városépítészeti meg‐
fogalmazásában  is megjelent62. A központépítések előtérbe kerü‐
lésével szinte párhuzamosan, sajnálatos módon életbe lépett a ta‐
karékoskodás vezérelve.  

                                                      
58  A  városközpont  tervezésének  irányelvei  –  Településtervezési  irányelvek‐  1970  –  VÁTI 
(Témafelelős: Füle Lajos) 
Valamint lásd még: Füle Lajos: A korszerű városközponttal szemben támasztott követelmé‐
nyek. In:Városépítés 1977/5. pp.10‐12 
59 „A környezettel szemben igények egy része számszerűsíthető, normákban kifejezhető, így 
kielégítésük viszonylag könnyen megkövetelhető illetve ellenőrizhető. A felszabadulás utáni 
25 év városrendezési  irányzatainak és módszereinek tudományos analizise és értékelése –
javaslat  a  városrendezési  elveinek  és  módszereinek  továbbfejlesztésére  I.‐II.  ‐    BME 
Városépítési Tanszék – Bp. 1973 p.116 
60 „ Miután azonban a történelmi városközpont kötöttségei miatt teljes értékűen nem lehet 
kielégíteni  a  funkcionális  követelményeket,  e  követelmények  kisebb  vagy  nagyobb  része 
rendszerint a  történelmi városközponton kívülre  szorul. Ez  lehetséges oly módon, hogy a 
történelmi magot körülvevő terület lehetővé teszi a városközpont terjeszkedését vagy úgy, 
hogy  e  „városközpont‐kiegészítést”  új  központ,  illetve  központok  segítségével  valósítják 
meg” Perényi Imre. A város központja p. 80 
61 „A városközpontban voltaképpen a város lényege, eszenciája sűrűsödik és kap térbeli ke‐
reteket, vizuális  formát……A városközpontban építészetileg  is az  jelenik meg, ami a város 
egyik leglényegesebb jegye: a kontinuitás, a múltból eredés és továbbélés a jövő felé.” 
Granasztói Pál: Történeti városközpontjaink főbb városépítészeti problémái  In. MÉ 1962/1 
pp.57‐60 
62 „……Ismételhetem, soha ilyen iram, ‐ soha ilyen alapvető változás, ‐ soha ennyi út, ‐ soha 
ilyen megbicsaklott és változásra kényszerített, ‐ de visszakacsintó ezeréves igény és ízlés, ‐ 
soha  ilyen erőfeszítés a   tömegesért,  ‐az általános, középszerű  jóért,  ‐ soha  ilyen, a‐a fon‐
tossági sorrend miatt elkerülhetetlenül háttérbe szorulása az egyedinek, a szépnek, ‐ soha 
ilyen kényszere, ‐ éppen a tömegesért, ‐ a gyorsnak, az egyszerűnek, az egyénietlennek, ‐ a 
mechanikusnak,  a  „csak”  – ma  –jónak”    Vadász  György  :  Az  építészet‐szerkesztés  –  In: 
MÉ.1973/3. 
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1972‐ben  jelent meg  egy  új  ÉVM‐utasítás63,  amely  a  lakásépítés 
prioritása és a „rendelkezésre álló anyagi eszközök célszerűbb fel‐
használása érdekében a túlzott igényű, költséges, öncélú dekoratív 
elemeket  tartalmazó  városközpontok  létesítését”  kívánta  meg‐
akadályozni. A minisztérium az Országos Tervhivatal bevonásával 
mérlegelte az engedélyek kiadását, a bekért adatok alapján  legin‐
kább a központok lakáshelyzetének alakulását nyomon követve. 
Az Műszaki Gazdasági Normatívákon (az ún. MGN‐előírásokon) ke‐
resztül  ellenőrizték  a  tervezett  épületek  beruházási  költségeit,  s 
csak „felmentési engedély” birtokában  lehetett túllépni a norma‐
tívákat.64 Az 1973‐74 évi energiaválság kihatott a település‐ és épí‐
tésügyre, s az Országos Tervhivatal szigorú kontroll alatt tartotta a 
beruházási  költségeket.  A  pénzszűke,  a  bizonyítani  akarás,  vala‐
mint  az  1957‐tel  végképp  leáldozó  szocialista  realizmus eszköz‐
használatát és szemléletét tüntetően megtagadni akaró, új építé‐
szeti gondolkodás puritán modernségének egymásra találása  igen 
rosszat tett a városépítészeti folyamatoknak. 65  
Már  1964‐ben  szabályozták  az  építéstipizálást,  majd  1969‐ben 
még részletesebben rendelkeztek a típustervek készíttetéséről.66 
Az 1960‐as években még nem  volt a piacon  középület építésére 
alkalmas, üzemben előregyártott szerkezet, de az évtized vége fe‐
le betört az előregyártás, az  intézményépítések  terén pedig első‐
sorban  a méretkoordinációs elvek  alapján  kidolgozott  iparosított 
középületváz, az UNIVÁZ.67  
 
Az 1970‐es évek a városközponti intézményépítések talán legaktí‐
vabb időszakának tekinthetők. Sajátos átmeneti korszak, melyben 
még tartottak az elhíresült veszprémi építkezések, de már kezde‐
tét vette a  zalaegerszegi  „Csipkeházas” városközpont átépítés  is. 
Épült Pécs, Szolnok sokat vitatott új intézményegyüttese, Miskolc, 
s lassacskán Nyíregyháza intézményépületeivel együtt. 
Nem egy helyen próbálták követni a korszerűnek  tartott, kortárs 
városépítészeti  elveket  ‐  elsősorban  a monofunkció,  az  elválasz‐
tott  forgalmi rend, a többszintes  intézményközpont elvét, melye‐
ket később az  idő nem  igazolt. Mivel nem tudtak meghonosodni, 
számos helyen (Veszprém, Zalaegerszeg, Esztergom) nem kis váro‐
si problémát okoznak ma is.  
Győrben, Egerben pedig már egy merőben más szemléletű város‐
központ‐rekonstrukció előjelei látszottak. 

                                                      
63 Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 16/1972 ÉVM sz. utasítása a városközpontok‐
átépítésének engedélyezéséről. Tompai Géza: A városközpont‐átépítések engedélyezési el‐
járásának tapasztalatai. In: Városépítés 1977/1.pp.35‐36. 
64 uott. 
65 „Ettől kezdve a tervtanácsokon formai kérdésekről kevés szó esett, de sok szó esett a be‐
kerülési összegekről. Típusterveket dolgoztattak ki, ‐ felhasználásuk kötelező volt… „Ebben 
az időszakban a vállalat vezetés beszűkült nézőpontjával – állandóan hivatkozva egy ún. vál‐
lalati (köz)érdekre – sok merész, mutatós, saját úton járó egyéni elképzelés létrejöttét aka‐
dályozta meg. Ennek köszönhető, hogy általánosságban a tervek és a megépült objektumok 
többsége egyhangú, alacsony igényszintű, szellemtelen épület formájában nyerte el végle‐
ges arculatát….A 60‐70‐es években az épületek külső megjelenésére az elnagyoltság, a  fi‐
nom  részletekre nem  sok gondot  fordító  felületesség,  igénytelen  leegyszerűsítés volt  jel‐
lemző.” Zalaváry Lajos – KÖZTI története http://www.kozti.hu/Kozti_tortenete.pdf”  
66  1964. évi III.tv majd 1/1969.(I.8)sz. ÉVM rendelet „A típustervek alkalmazása állami szer‐
vek építkezése esetében kötelező,  jogszabály más építtetők építkezései esetében  is elren‐
delheti a típustervek alkalmazását” Ét.43.§.(2) Körner Zsuzsa‐Nagy Márta: Az európai és a 
magyar telepszerű lakásépítés története 1945‐től napjainkig, TERC Kiadó, 2006.:  p.281. 
67 Kiss István: Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza In:MÉ 1973/2 pp.32‐35. 
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A  praktikum,  a  tipizálás,  a  normatív  gondolkodás  és  tervezés  a 
korszak  építészeti  minőségére  is  markánsan  kihatott.  A  tipizált 
méretű, sematikus  jellegű városközponti épületegyüttesek építési 
gyakorlata  logikusan  következett  abból  a  gondolatmenetből, 
amely a településeket sem egyedi esetekként, hanem egy hálózat 
különböző ellátandó  szerepkörrel  felruházott elemeiként kezelte. 
A Településhálózat‐fejlesztési koncepció egyik deklarált célja volt, 
hogy miután besorolta a különböző városokat a meglévő, vagy ki‐
alakítandó kategóriákba, az azonos szerepkörűekhez hozzárendel‐
te  az  ellátási  szinthez  szükséges  intézmények  körét  és  a  tipizált 
nagyságú,  formájú  épületegyütteseket.  Szabványfüzetek  jelentek 
meg, pontos  számszerűsített  instrukciókkal,  tervezési  iránymuta‐
tókkal.  
 
Az építőipar a  tervezésre  rátelepedve diktált, miközben az általa 
nyújtott  technológiai  színvonal,  az  anyagminőség,  az  építés  szel‐
lemi‐  és  tárgyi  kultúrájának  és  építési morál  hiánya,  ‐  az  inkább 
csak formalistán, mint a lényegit tekintve erőltetett modernizmus‐
sal, valamint az igénytelenséggel és a spórolással társulva‐ szeren‐
csétlen kombinációjú építészeti világot teremtett.  
Ugyan  lakóépületek kapcsán  jelentek meg a Városépítési Tanszék 
tanulmányában, azonban sok szempontból az intézményi épületek 
esetére  is érvényesek az alábbi gondolatok: „a szabadonálló épü‐
let minimális kötöttséget képező uniformizálásával végső soron 
egy  olyan  városépítési  szemléletet  konzervált,  amelyen  az  urba‐
nisztika a 60‐as évek elején már  túljutott … mindenek előtt azt a 
tervezési szemléletet kell hibáztatni, amely nem volt képes kilépni 
az  egyedi  épületekben  jelentkező  építészeti  problémák  köréből 
…és  nem  urbanisztikai,  hanem  építészeti  oldalról  közelítette 
meg.”68 
 
Nem tartozik szigorúan véve a témához, azonban feltétlenül meg 
kell említeni, mivel a kor  sajátos városhasználat és városközpont 
értelmezésének része volt, hogy a gazdasági, raktározási  funkció‐
kat magától értetődő módon beengedték a központi  területekre. 
A területtel való szabad gazdálkodás egy aspektusát említette egy 
1973‐ban megjelenő könyv: „A különböző beruházók az építési 
területeket sokáig csaknem térítés nélkül kapták meg és díjmente‐
sen használták  fel,  így a városok vagyonából  jelentős hányad ke‐
rült a beruházók kezébe anélkül, hogy azok ellenértékét biztosítot‐
ták volna. A területhasználati díj hiánya azt is eredményezte, hogy 
a bejelentett  igények a  szükségesnél nagyobbra nőttek, követke‐
zésképpen  rendkívül értékes belvárosi  területeket különböző vál‐
lalatok és intézmények rendeltetés ellenesen. vagy pazarló bőség‐
ben birtokolnak”. 69  
A terület igénytelen használati módja csak az egyik vetülete volt a 
fenti folyamatnak.  

                                                      
68 A  felszabadulás utáni 25 év városrendezési  irányzatainak és módszereinek  tudományos 
analizise és értékelés p.135 
69 A városépítés Magyarországon a felszabadulás. után p.92 
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Az  állami  nagyvállatok  („állam  az  államban”)  sajátos  érdekérvé‐
nyesítésének egyik mutatója volt a reprezentatív  irodaház, üzemi 
épület  vagy  telephely,  mellyel  szívesen  telepedtek  a  városköz‐
pontokba, sokszor szinte kontroll nélkül gazdálkodva a területtel. 
Számos  vidéki  városközpont  meghatározó  helyein  nem  egyszer 
ma is láthatók túlméretezett épülettömegükkel.70  
Az egyre szakszerűbb és gazdaságosabb  tervek,  tudományos hát‐
téranyagokkal elemzett városközpont  rekonstrukciók,  reorganizá‐
ciós elképzelések kudarcát jelzi, hogy Granasztói Pál (azután, hogy 
már  szinte  valamennyi  megyeszékhelyi  intézményközpont  meg‐
épült) a korszakot és saját munkásságát elemző 1976‐os kis köny‐
vében megkérdőjelezi a városközponti tervek szükségességét. Vé‐
leménye ‐ tekintve, hogy éppen ő az, aki már az 1950‐es évek ele‐
jétől  több  tudományos munkájában  foglalkozott  a  vidéki  város‐
központokkal‐ elgondolkodtató.71  
 
II.4.  1980‐as évek 
A 80‐as évek elejéig a városközponti területeken a forgalmi és köz‐
lekedési  szempontok  még  nem  játszottak  döntő  szerepet,  azt 
követően  azonban  a  városközpontok  tehermentesítése,  elkerülő 
utak megépítése, csillapított forgalmú és gyalogoszónák kialakítá‐
sa a városfejlesztések meghatározó elemei  lettek. Komoly város‐
építészeti  probléma  elé  állította  a  városok  egy  jelentős  részét  a 
városmag  forgalmi  terhelésének  csökkentése  érdekében  kialakí‐
tott,  a  városközpont  határán  körbefutó  utak megépítése.  Az  új 
szabályozási szélesség kialakítása érdekében  jelentős bontásokkal 
együtt járó utak leszegetlenül maradtak; hátsókertek, rendezetlen 
telekvégek,  vagy  zavaros utcaképű  előkertek  követték,  noha  ép‐
pen ezen utakon, a történelmi városmagok peremén körbehalad‐
va kaphatta meg a városba érkező látogató az adott helyre jellem‐
ző első benyomásokat. 
 
Amellett,  hogy  az  átmenő  forgalom megszüntetése  a  városköz‐
pontok működése, élhetősége szempontjából  is komoly változást 
jelentett,  lehetőséget  adott  a  forgalomtól  felszabadított  részek 
közterületeinek  (elrendezésében,  építészeti,  kertészeti  eszközök‐
ben) új kialakítására, térbeli és  időbeni differenciáltabb használa‐
tára, és a környező épületek  földszinti  funkcióinak átalakulására. 
Felerősödött az ún. értékőrző szemléletű, komplexebb városmeg‐
újítás. 1980‐ban minisztériumi munkaprogram  indult a rehabilitá‐
ció  során  felmerülő  problémák  tisztázására.72  A  konkrét  feladat, 
amelynek  kapcsán  a  feladat  újszerűségével  szembesültek,  Pécs 
belváros rehabilitációja volt.  

                                                      
70  pl.  A  posta  feltűnően  nagy  üzemeltetési  épületei.  Többek  közt:  Szegeden, Miskolcon, 
Kecskeméten. 
71 „…Mert korábban a túlzottan újra törekvő, tervezésre, alkotásra irányuló építészi ambíci‐
ók  nemegyszer  vezetek  oda,  hogy  történelmi  belvárosokban  is  sok  bontással  olyasféle 
nagyszabású, új épületegyütteseket képzeltek el…melyek egyetlen és végérvényes műként 
hatottak..de realitásuk  igen csekély volt…kérdéses tehát, kell‐e egyáltalán terv, nem elég‐
séges‐e a feladatok, lehetőségek, a sorrendiség felállítása” Granasztói Pál: Városaink sorsa ‐ 
Az urbanisztika jelene és jövője : Magvető, Budapest 1976  
p.92 
72 AVI. ötéves tervről szóló 1980. évi tv. végrehajtására kiadott 2026/1980 (XII.27) 
Mt. sz. határozattal összhangban: „ki kell alakítani a rekonstrukciók, felújítások és 
korszerűsítések hatékony megvalósításának  fettételeit,  feltárva a  költségkímélő 
takarékos megoldások lehetőségeit”  A városközpont rehabilitációk fontossága a 
városfejlesztében ÉVM, 1981 – szerző nincs feltüntetve 
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A  lebonyolítási rendszer kialakulatlansága, az  irányelvek tisztázat‐
lansága,  illetve  a  korábbiak  alkalmazhatatlansága,  a  bejáratott 
normatívák  kudarca  mellett  a  legfőbb  problémát  abban  látták, 
hogy  „rendkívül  körülményes  lesz  a  gazdasági  összehasonlítások 
alapján való döntés, mert a rehabilitáció eredményei mai értéke‐
lési rendszerünk szerint nagyrészt eszmeiek.”73 
Az új városközponti  tervek már ezzel a  szemlélettel és  finomabb 
lépéseket – foghíj beépítéseket, tömbrehabilitációs átépítéseket  ‐ 
javasolva készültek. Tegyük azonban hozzá, hogy számos esetben 
a hagyománytiszteletre és a környezeti  illeszkedés szempontjaira 
hivatkozva alkalmazott építészeti‐, és közterületi eszközhasznála‐
tuk és formaviláguk igen óvatos, mai szemmel nézve cseppet sem 
időtálló, mi több gyorsan avuló volt. Sok esetben szinte a környe‐
zethez  illeszkedés egyetlen szükséges és elégséges eszközeként a 
magastető alkalmazását tekintették. 
 
 
ZÁRSZÓ 

 
Hagyományos, egészséges körülmények között a települé‐

sek fejlődésének megvan a maga természetes életritmusa. Lakosa‐
inak  száma,  területi  kiterjedése,  a  településhálózatban  betöltött 
szerepköre, annak hatósugara, az ahhoz tartozó intézmények a  
városok  történelmi hagyományain alapulnak. E hagyományoknak 
része az az érvényesülési képesség is, amellyel egy‐egy település ‐ 
lakóinak ambíciói, örökölt  szemlélete, habitusa alapján –  rendel‐
kezik, s amely  ‐a  többieket megelőzve‐ speciálisabb szerepkör el‐
éréséhez  segíti  hozzá.  A  városok  kivívott  szerepéhez  intézményi 
fejlesztések  tartoznak, s ezek  lépésről‐lépésre  történő megvalósí‐
tását ‐ szerencsés esetben ‐ saját lehetőségei és mobilizálható kül‐
ső segítségek ismeretében ütemezhetik.  
 
Az államszocializmus  több  szinten  is belenyúlt a városépülési  fo‐
lyamatok  spontán menetébe, mindenek  előtt  a  településhálózat 
erőviszonyainak, hangsúlyainak önkényes befolyásolásával, amely 
értelemszerűen  kihatott  a  települések  intézményi  rendszerének 
nagyságára, összetételére is. A központi elvárás, a teljesítési kény‐
szer és a konkurensnek tekintett többiekkel szembeni bizonyítani‐ 
és érvényesülni akarás a városokat kényszerű  intézményépítések‐
be sodorta, amelyek nem mindig feleltek meg a tényleges igénye‐
iknek, lehetőségeiknek és semmiképp nem voltak tekinthetők egy 
természetes fejlődési folyamat részének. Ez akkor  is  így volt, ha a 
szükséges  pénzügyi  források  kívülről/felülről  biztosítottak  voltak, 
és nem magának a városnak kellett azokat kigazdálkodnia. A me‐
gyeszékhelyek  ebben  a  prosperitást‐fitogtató  folyamatban  külö‐
nösen  a  figyelem  középpontjában  álltak  –  a  velük  szemben  tá‐
masztott nagyobb elvárásokkal, de nagyobb lehetőségekkel is. 

                                                      
73 uott. oldalszámozás hiányos 
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A fentiek nyomán lezajlott építések komoly sokk‐hatást okoztak a 
megyeszékhelyek  jelentős  többségében.  Az  amúgy  talán  lassú 
ütemű,  de  mégiscsak  belső  törvényszerűségeik  és  természetes 
ritmusuk  által  irányított helyi  folyamatokba  az  államszocializmus 
néhány évtizede  intenzív, nagyságrendjében és  jellegében  is  ide‐
gen impulzusokat hozott be. Az épületek hely‐, környezet‐, és lép‐
ték‐idegensége  leginkább  akkor  lett  nyilvánvalóvá,  amikor  az  in‐
tézmények  társadalmi/politikai  támogatottsága,  az  általuk  képvi‐
selt  korszemlélet,  a mögöttes  (sokszor  demagóg)  tartalom meg‐
szűnt.  
 
A  nagyszámú  és  jelentős  területigényű  intézmény  megépítése 
kapcsán  a  korszak  szemléletének megfelelően  logikusan  adódott 
az összefogott intézményegyüttesek megépítésének gondolata. Az 
építészeti együttesek ugyanis alkalmasnak tűntek kompozíciós el‐
vek érvényesítésére. Ezért az esetek jelentős részében törekedtek 
az intézményépületek csoportos telepítésére, azokat nem egyszer 
kifejezetten városépítészeti kompozíció formájában tervezve. 
Általában  az  új  intézményegyüttes  számára  is  a  hagyományos 
központ  közelségét  keresték,  azonban  szerencsére  kevés  helyen 
erőltették  a  közvetlenül  a  központba  történő  beépülést.  A  több 
épület együttes koncepciója ugyanis nagyobb összefüggő területet 
igényelt, és  így korlátok közé szorította a város  térbeni  lehetősé‐
geit. Gyakran tehát a kevésbé kockázatos és költséges,   történeti 
központ‐közeli  telepítést preferálták. A városközpontra  tapadó új 
épületcsoportok az új, szocialista városi élet alapintézményeiként, 
megkülönböztetett  funkcióval,  komoly  társadalmi  szereppel  és 
vonzással  rendelkeztek,  így  az  esetek  nagy  részében  a 
városközpont korábbi  területének megnövekedését eredményez‐
ték  A  térbeni  kiterjedés  részben  hangsúly‐áttolódást  is  eredmé‐
nyezett, hiszen a főbb városi mozgások átterelődtek ide, az új áru‐
házak, művelődési központ, közigazgatási épületek környezetébe.  
A csoportos elhelyezés feltétele a telekrendszer átszabása, az ösz‐
szevonásokkal, kisajátításokkal,  „szanálásokkal” kialakított építési 
területek  létrehozása  volt. Az  új  épületek  új  koordináták  szerint 
szerveződtek,  a  korábbi  telekstruktúra74  figyelmen  kívül 
hagyásával. A történelmi kontinuitás egyik legfontosabb lenyoma‐
tát jelentő telekosztások módosítása megváltoztatta a léptéket, az 
épületek  és  közterületek  arányát. A  telekstruktúra  elvesztése  és 
annak  következményei  tekinthetők  a  városszöveteken  esett  leg‐
nagyobb  sérülésnek.  A  tulajdonviszonyok  „szabad”  értelmezése, 
az  államosítások,  kisajátítások  nyújtotta,  kontroll  nélküli  terület‐
gazdálkodás  lehetősége  kiszolgáltatottá  tette  az  általában  ala‐
csony  intenzitású  területek meglévő beépítését a gazdaságossági 
mutatókkal és a „modern, korszerű” városközpont jövőképével ér‐
velőkkel szemben. 

                                                      
74 „….amely mögött alapjában véve egy korszerű városépítési törekvés húzódott meg: a te‐
lek‐magántulajdontól megszabadított városi területek levegős…beépítése” A felszabadulás 
utáni  25  év  városrendezési  irányzatainak  és  módszereinek  tudományos  analizise  és 
értékelése –BME Városépítési Tanszék – Bp. 1973. p.127 
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A  városszövet  szempontjából  nem  csak  a  tömbhatárok  gyakran 
tapasztalható  átszabása  okozta  a  problémát.  A  közterületek  és 
magánterületek  érzékelhető  határának  elmosódása,  a  környező 
hagyományos beépítési módtól  szándékoltan eltérő épülettelepí‐
tések megfeleltek a modernista eszmék elvárásainak, azonban za‐
vart okoztak a történelmi környezetben, s annak közelségében.    
Ahol  a  meglévő  tömbhatárok  között  tartották  az  új  építéseket 
(Pécs, Szolnok), a  tömb átjárhatósága konkurált a határos utcák‐
kal, átvette azok gyalogos szerepét. 
 
A városépítészeti  léptéknek megfelelő kontextus terén a korszak‐
hoz számos, a maga helyén indokolt döntés tartozott. Az általános 
negatív  közmegítélés, amely az államszocializmus városépítészeti 
tevékenyégéhez  fűződik, némiképp  igazságtalan. Nem egy épület 
telepítése a környezet ismeretéről, érzékenységről, a történeti ke‐
ret és a kortárs eszközök közötti kapcsolatkeresés szándékáról ta‐
núskodik; más kérdés, hogy ennek milyen építészeti eszközeit al‐
kalmazva. 
 
A kölcsönös visszacsatolásokkal egymásra ható döntések eredmé‐
nyeként megszülető városépítészeti‐építészeti minőség 
együttes jelenléte nyújtja a katarzis, vagy csak egyszerűen a jóleső 
helyénvalóság érzését. Ritka a kettő szerencsés együttléte, s ahol 
az egyik alul marad a másikkal szemben, annak értékét is rontja.75 
A jelen értekezést megalapozó vizsgálatok egyik személyes tapasz‐
talata éppen ez: az építészeti minőség hiánya vagy eszközhaszná‐
latának,  nyelvezetének  avultsága  az  épület  városépítészeti  érde‐
meit  is elhomályosítja. Az épület(együttes) hitelességéhez a kon‐
textus  valamennyi  szintjén,  és  minden  léptékben  (várostest‐
városszövet‐városépítészeti  lépték)  való megfelelés  szükséges.  A 
három  szint  bármelyikén  való  környezet‐idegenség  az  épület  je‐
lenlétét teszi megkérdőjelezhetővé. 
 
A  fenti  szempontok  szerinti mérlegelés alapján a vizsgált magyar 
városok  között Békéscsaba,  Salgótarján,  Szekszárd,  Szombathely, 
Debrecen, Eger és Zalaegerszeg városközponti  fejlesztése  sok  te‐
kintetben  jó  megoldás.  Az  említett  települések  mindegyikénél 
más‐más válasz született; az új intézményközpont térbeli viszonya 
a történetihez, az újnak a meglévő városszövettel való kapcsolata 
és végül a városépítészeti részletek  is sokban különböznek. Mind‐
egyiknél  létrejött azonban egy valamennyi  léptékben konzekven‐
sen egymásra épülő,  logikus és kontextus‐rendszerében követke‐
zetes megoldás.  Szombathely, Eger, Debrecen esetében a  város‐
ban  elszórtan megjelenő  új  épületek  beépülése  a  városszövetbe 
nyilván  könnyebben,  probléma  mentesebben  megtörténhetett, 
mint a csoportosan szerveződő intézményeknél. Békéscsabán igen 
kevés új városközponti építés történt, azonban azok olyan jól elta‐
lált hangsúlyos helyen, amellyel a központ  térben,  funkcionálisan 
bővült, gazdagodott.  

                                                      
75  Mesterséges  elkülönítésük  talán  a  gyakorlatban  indokolatlan,  azonban  egy,  okok‐
eredmények összefüggéseit kereső elemzésben, az objektív megítélés egyik eszköze lehet. 
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A salgótarjáni központ minden korábbit taroló, teljes átépítése vi‐
tatható lenne, ha nem hitelesítené az a hatalmas léptékű új város, 
amely a központ mögé épült. Az új városi méretekhez nyilvánvaló‐
an nem  lett volna megfelelő a régi központ. Azonban az új főtér‐
együttes  jól  bevált  hagyományos  városépítészeti  eszközét  (egy 
szabályos városi teret) alkalmazva, követte az eredeti városszerke‐
zeti vonalakat, és megtartotta a központ történelmi helyét, ezzel a 
várostest‐városszövet léptékek kontextusának néhány alapelemét. 
Az építészeti színvonal, a központi főtér – különösen a művelődési 
ház  és  a  szálloda  –  a  táji  adottságokra  reflektáló  kompozíciót 
városépítészeti léptékben hitelesítette. 
Végezetül Szekszárd és Zalaegerszeg saját invenciózus szerkesztési 
elvek  alapján épült. A  tervezési programjuk  talán  több, nagyobb 
volt,  mint  amilyenre  a  városoknak  ténylegesen  szükségük 
volt.,mégsem  sugallták  a  feleslegesség,  az  öncélúság  érzését.  A 
történeti  központtól  egyértelműen  leváló  új  központi  területek 
mindkét esetben egy  történelmileg meglévő,  fontos városszerke‐
zeti vonalra szerveződtek, s ez garantálta az új intézmények „szer‐
vesülését”, befogadását. 
 
Az állami áruház, a művelődési ház, a párt‐ és közigazgatási köz‐
pont, vagyis az államszocializmus szinte prototípus‐szerű épületei 
„egy személyben”, konkurensek nélkül képviseltek egy‐egy városi 
funkciót; a kereskedelmi‐, a művelődési‐, a közigazgatási funkciók 
befogadó épületei  lettek. A rendszerváltás után a városi folyama‐
tok ‐ kicsúszva a központi irányítás alól és egyéb hatásoknak is en‐
gedelmeskedve ‐ új, más típusú intézményeknek kényszerültek te‐
ret adni. Már nem csak a művelődési központban  lehetett (ellen‐
őrzött módon)  szórakozni és a vásárlásra  is  több és újabb  típusú 
épület adott lehetőséget. A korábbi, egy teljes generációt kiszolgá‐
ló középületek állagromlásához vezetett, melyhez erkölcsi avulás 
és funkcióvesztés társult. 
A vidéki városközpontok  jelentős többsége ma ezen épületek he‐
lyét, szerepét keresi a városszövetében. „ A nyelv kulturális kód is, 
és a nyelvhasználat társadalmi jelenség.” Ha már a kontextus (ko‐
textus) fogalmakat kölcsönvette a (város)építészet a szövegtantól, 
e  fenti  nyelvészi megállapítást  is  adaptálhatjuk,  hiszen  az  építé‐
szet,  nyilvánvalóan  kommunikációs  eszköz  is.  Az  államszocialista 
városközponti  intézményépítések  kulturális  kódja  kitapinthatóan 
idegen, nem olvasható a mai városlakók számára, nem  illeszkedik 
sem a hozott,  több‐generációs hagyományokat összefoglaló, sem 
a mai trend‐kódrendszerbe. Jelenlétét ugyanakkor nem hitelesíti a 
minőség  sem.  Valami  ugyanis  hiányzik:  nem  az  esztétikai  szem‐
pontok, a közízlésnek való megfelelés, még csak nem is a különle‐
ges alkotó szellem, a nevesülő egyedi alkotás, az egyedi minőség, 
hanem a  funkcionalitáson  túlmutató  illeszkedés, a helyénvalóság 
és a kötődés érzése. Az, amit a korszak által sokszor figyelmen kí‐
vül hagyott városi kontextus fogalma takar.   
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III.  AZ  ÁLLAMSZOCIALISTA  INTÉZMÉNYEGYÜTTESEK  VÁ‐
ROSI KONTEXTUSA  
 

Az  épületek  városépítészeti  értelmezésekor  visszatérő 
fogalom a kontextus, melyet általában az épület és közvetlen 
kapcsolatrendszerének minősítésekor  alkalmaznak.  A  kontex‐
tus legközvetlenebbül megélhető formája nyilvánvalóan magá‐
nak  az épületnek  az  adott beépítési‐,  építészeti  környezethez 
való viszonya, a  szomszédjaival való kapcsolat‐  illetve  reflexió 
vállalása  vagy  tagadása,  azok  jellege  és  mibenléte.  A  városi 
organizmus  összetettsége  azonban  abban  is  megnyilvánul, 
ahogy a különböző léptékek és az azoknak megfelelő kapcsolati 
mélységek  egymásra  és  egymásba  épülnek.  Így  a  fent  leírt, 
személyesen megtapasztalható  kontextus  is  része  egy  városi 
szintűnek,  annak  az  összefüggésrendszernek,  amely  csak 
„messzebbről nézve”, a nagyobb szövetben rajzolódik ki.  
A kontextus, amely a szövegtan egyik sokrétű kulcsfogalmaként 
a szöveg nyelvi elemeinek értelmet biztosító belső szerkezeten 
túl, a  szövegen kívüli pragmatikai  tényezőket, a  fizikai‐,  társa‐
dalmi‐, kulturális‐ és a történelmi környezetet is magába fogla‐
ló  összefüggés‐hálózatot  jelenti,  a  városépítészetben  már 
jóideje  elfogadottan  alkalmazott  fogalom.  Egy  hosszabb,  na‐
gyobb terjedelmű szöveges műben fontos a szomszédos szavak 
összetartozása, fogalmi és nyelvtani helyessége. A szavak és az 
abból megalkotott mondatok  tényleges értelme azonban csak 
a szövegbe ágyazottan  teljesedik ki  igazán. Csak az egész szö‐
veget  ismerve érezhetjük meg, mely szavak azok, amelyek bár 
nyelvtanilag  helyesek,  értelmesek,  de  a  mű  szempontjából 
mégsem  helytállóak,  annak  szerkezetétől  vagy  szellemétől 
idegenek.  
Az  egész  és  a  rész  efféle  kapcsolata  nyilvánvalóan  fennáll  a 
város és egyes  részletei között  is. Ugyanannak a  szövegössze‐
függésnek  –kontextusnak  –  az  eltérő  léptékeihez  különböző 
részletezettségek  tartoznak,  s  ezek  vizsgálatakor más  és más 
szempontok és nézőpontok kerülnek előtérbe. A messziről  jól 
átlátható,  tágabb  környezeti  összefüggések  megfigyelésekor 
aprók,  elmosódottak  a  részletek,  melyek  közelebb  „hajolva” 
rajzolódnak ki, eltakarva a nagyléptékhez tartozó ismérveket.  
 
Egy épület vagy épületcsoport megjelenésének hatásai; helye, 
térbelisége  a  várostestben,  viszonya  a  városszövethez,  vala‐
mint városépítészeti, téri‐ és tömegkapcsolatai mind ugyanan‐
nak a szövegösszefüggésnek a különböző léptékű olvasatai. 1 
 

                                                      
1 A kontextus egymásba  illeszkedő  rétegei közül az értekezés a városépítészeti szem‐
pontból legfontosabbnak ítélteket emelte ki. További ráközelítés az építészet léptékek‐
hez,  részletezettséghez  tartozó  kontextus‐olvasatok  más  szempontú  elemzéseit  is 
igényli. 
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Ezek  közül  az  értekezés  a  városi  kapcsolatok  szempontjából 
legmeghatározóbb három réteget emeli ki: 
• a várostest‐kontextust, mint a meglévő  városközpont 
és az új városközponti  intézményfejlesztések  térbeli helyzeté‐
nek egyik jellemzőjét; 
• a  városszövet‐kontextust,  a  városszerkezeti  és beépí‐
tési kapcsolatok, vagyis a városszövethez való viszonyt; 
• a városépítészeti kontextus (ko‐texust2), vagyis az épü‐
let közvetlen környezetéhez való téri és tömeg kapcsolatát. 

 
A városnak a kontextus tekintetében  is különösen fon‐

tos területe a történelmi központja. A városi múlt egyes rétegei 
és  egyedi  elemei  már  összedolgozódtak,  összeértek  benne, 
nem csak a koherenciát (összefüggéseket), de a belső kohéziót 
(összetartást)  is megteremtve, melyben  jól megtalálják helyü‐
ket a saját koruk igényére létrehozott, s így ahhoz erősen kötő‐
dő, egymástól azonban stílusban,  léptékben nem egyszer erő‐
sen különböző történelmi  intézményi épületek. 
 
Elsősorban  a  három  katonai  felmérési  térkép‐sorozatra  tá‐
maszkodva  a  települések  történelmi  magja,  kiterjedése  vi‐
szonylag pontosan lehatárolható.3 A II. József korabeli térképe‐
ken már  legtöbbször  jól nyomon követhető a XIX. századi pol‐
gárosodás,  intézményesülés,  városépítészeti  hangsúly  keresés 
központképző, központerősítő hatása is.4 A mai városközpontot 
gyakran azonosítják a  történelmi város XIX.  századbeli magjá‐
nak területével. A városközpont területe azonban ennél össze‐
tettebb, nehezen definiálható.  
Egy‐két  egyedi  esettől  eltekintve,  melyeknél  tudatos  döntés 
következtében  az  új  városközpont  nem  kapcsolódik  a  törté‐
nelmi  településszerkezeti  helyhez,  a  két  terület  (a  történelmi 
városmag és a városközpont)  térbelileg kötődik egymáshoz, a 
városszerkezeti helyzete valóban azonos. A kettő területi kiter‐
jedése azonban sokszor nem egyezik.5  
 
Ennek  részben okai, az  időről‐időre  változóan megjelenő  köz‐
ponti funkciók, melyek hol újabb területrészeket kötnek hozzá 
az élő városközponthoz, kiterjesztve annak területét, hol pedig 
csak  a  meglévő  területen  belül  adnak  hangsúlyt  egy‐egy  új 
résznek, ezzel esetleg átrendezve a meglévő erővonalakat. 
 

                                                      
2 A szövegtanban a kontextust a megnyilatkozások (fizikai, szociális és mentális világá‐
ból összetevődő) kommunikációs környezetére vonatkozó fogalomként értelmezik, míg 
a  ko‐textus  terminust  a  megnyilatkozásban  előforduló  szavak  nyelvi  környezetére 
alkalmazzák. 
3 I. Katonai felmérés a Magyar Királyság teljes területére1782‐1785,; 
II. Katonai felmérés a Magyar Királyság és a Temesi Bánság területére, 1819‐1869; 
III. Katonai felmérés Erdély területére 1869‐1873; Magyarországra 1872‐1884  
4 Winkler Gábor:  Városépítészet  a  historizmusban.  In: A  historizmus művészete Ma‐
gyarországon : művészettörténeti tanulmányok / szerk. Zádor Anna. Magyar Tudomá‐
nyos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézet. – Budapest,. 1993. ‐ p. 31‐64. 
5 E tekintetben részletes kutatási vizsgálatok készültek a BME‐ Városépítési Tanszékén. 
„A magyar városok  szerkezeti  jellegzetességei és azok kialakulása”c. kutatási munká‐
ban a szerzők a történelmi városok központi területi kiterjedésének alapján tipologizál‐
ták a magyar történelmi településeket és központjaikat. 
Faragó  Kálmán,  dr.‐Major  Jenő  In:  Településtudományi  közlemények.  1988.  36.    Bp. 
pp.79‐86  
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Ugyanakkor a központ kitöltő szövetét nemcsak az  intézményi 
funkciók  között  jelenlévő  lakótömbök  adják,6  hanem  olyan 
vegyes  funkciójú épületek  is, amelyek  földszintjük hasznosítá‐
sával  kiegészítik,  erősítik  a  terület  központi  szerepét.  Hogy 
pontosan hol „peng el”, hol ér véget az a hatás, amely a köz‐
pont  fontosabb  gócpontjaiból  kisugárzik,  az  időben  változik, 
térben  nehezen  pontosítható.  Az  egzakt  területlehatárolás 
tehát ilyen megközelítés alapján értelmetlen. 
 
A fent említett két terület, a történelmi központ és a városköz‐
pont  térbeli  viszonya  azonban  a  városi  léptékű  kontextus 
szempontjából nem közömbös. A történelmi városmag, mint a 
városfejlődés egyik  legfontosabb, a kontinuitást jelentő térbeli 
lenyomata, mindig is viszonyítási pont volt és marad. A közpon‐
ti  funkciók, a központképző elemek  természetes körülmények 
között  egymás  közelségét  keresik.  Kihasználják  azt  az  előnyt, 
amelyet  a  központ  városszerkezeti  geometriai  helyzete,  jó 
megközelíthetősége, a többi központi elem jelenléte, vonzereje 
és leginkább a városlakók öröklött kötödése, tudata, a mentális 
térképén  kirajzolódó  központ‐képe  hordoz.  Minél  kisebb  a 
város,  annál  inkább működik  ez  a  nyilvánvaló  vonzás,  hiszen 
nem áll fenn a több központ/alközpont rendszerének lehetősé‐
ge. E tekintetben nem különbözött az államszocializmus város‐
központ értelmezése sem. Egy‐két esetet leszámítva (például a 
híressé, hírhedté vált mosonmagyaróvárit, ahol a két történel‐
mi mag közötti félúton alakították ki az új intézményközpontot) 
a korszak városközpont‐képző épületeit is jellemzően a meglé‐
vő centrumok vonzáskörzetében igyekeztek telepíteni. 
 

Az értekezés példáiként kiválasztott városok számtalan 
egyedi jellemvonásukon túl bizonyos típusoknak is tekinthetők. 
A  vizsgálat eszközéül használt  többléptékű  kontextus‐elemzés 
jól  alkalmazható.  Az  értekezésben  felállított  alaptípusokkal  a 
városokban  lezajlott  változások  főbb  tendenciái  jellemzően 
leírhatók. 
Az értekezés eszköze, de egyben egyik  célja  is a  sokrétű kon‐
textus  fent  említett  főbb  metszeteinek  a  megfogalmazása. 
Eszköze,  amennyiben  a  különböző  léptékek  kontextus‐
szempontú elemzése a mintaként kiválasztott településeken az 
összehasonlítás, a tipologizálás lehetőségét kínálja. Ugyanakkor 
a  célja  is,  hiszen  az  alkalmazott  elemzések  bemutathatják  a 
vizsgált  időszaknak  a  városközpontokhoz  fűződő  viszonyát, 
esetleges városépítészeti kudarcának egyik fontos oldalát.  
Nem titkoltan éppen e többrétegű kontextus hiányát tekintve a 
problémák egyik fő forrásának. 
A  több‐szintű  kontextus  elemzés  (várostest/városszövet/  vá‐
rosépítészeti), egyben, mint módszer  is új eszköznek tekinthe‐
tő,  amely  más  típusú  építések  –  például  lakótelepek  és 
városközpontok  ‐  környezeti  kapcsolatainak  elemzéséhez  is 
mintául szolgálhat. 

                                                      
6  A magyar  városközpontok  egyik meghatározó,  s  a  történelmileg  örökölt 
fontos adottsága a lakóterületi funkciója. Dr. Granasztói Pál: Történeti város‐
központjaink  reorganizációjának  jellegzetes  kérdései    In:  Különlenyomat  az 
Építés‐ és Közlekedéstudományi Közlemények 1964.évi 1‐2 szám p.41. 

 
Mosonmagyaróvár  hármas központrendszere 
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III.1.  
VÁROSTEST‐KONTEXTUS 
 
A MEGLÉVŐ  ÉS AZ ÚJ  VÁROSKÖZPONTI  TERÜLETEK  TÉRBELI 
VISZONYA 
 
 

 
 
 

A városi  léptékű  térbeli viszony meghatározó a város‐
központi  szerepű  intézmények  építése  során.  Az  új  intézmé‐
nyek  ugyanis  alapvetően  befolyásolhatják  a  központ  térbeli 
kiterjedését,  külső  kapcsolatait  és belső működését. Különös‐
képpen  akkor,  ha  nem  egy‐egy  épület,  hanem  új  épületek 
egész csoportja jelenik meg a városban. Ezek sokszor nem csak 
építészeti  világukat,  hanem  saját  szerkesztési  logikájukat,  új 
beépítési  struktúrájukat  is magukkal  hozzák.  Egymásra  köny‐
nyebben  reagálnak,  hiszen  sokszor  ugyanazt  az  építészeti 
„nyelvet”  beszélik,  s  miközben  egymáshoz  szerkesztődnek, 
nem  egyszer  elveszítik  a  környezetük  iránti  érzékenységüket. 
Időnként  új  szerkesztési  elvek, megváltozott  „játékszabályok” 
határozzák meg  a  városépítészeti  elvárásokat.  Ezeknek  köny‐
nyebb eleget  tenni, negligálva a  történelmi kötöttségeket, kü‐
lönösen, ha  azok  eszmei  és  történelmi minősége  az új  érték‐
rend megítélése szerint amúgy  is vitatható.  Ilyenkor nem egy‐
szer elsődlegessé válik az új épületek egymásra‐egymás mellé 
szervezésének  igénye, a várostest egészének szempontjai sze‐
rinti  telepítéssel  szemben.  Ezzel pedig háttérbe  szorul  a  kon‐
textus több léptékben és több lépcsőben egymásba épülő logi‐
kai  és  szellemi  viszonya,  az  adott  léptéknek  megfelelő 
kapcsolatkeresés. E fenti  jelenséget nem egyszer tapasztalhat‐
juk az értekezésben vizsgált időszak építései során. 
 
Összevetve a mintaként kiválasztott 18 településben a vizsgált 
időszak  új,  központképző  épületeinek  a  meglévő  városköz‐
pontokhoz  fűződő  térbeli  viszonyát,  (vagyis  várostestbeni 
kontextusát),  néhány  alaptípus  határozható  meg.  E  típusok 
természetesen  keverednek,  egyes  városokban  közülük  akár 
több  is felismerhető, minden város esetében van azonban egy 
karakterisztikus, rá leginkább jellemző típus. 
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A.  A  történelmi  korok  építkezései  során 
egy‐egy fontosabb épület helykijelölését jelen‐
tősen befolyásolta, hogy hol állt rendelkezésre 
beépíthető szabad  terület. A magyar városok‐
ban a komolyabb középületek építését alapve‐

tően  a  városszerkezethez  rendelték  hozzá,  meglévő  vagy  új 
térhez, új utakhoz  térfalként, építészeti hangsúlyként. A kom‐
pozíciós elvek feltétlen érvényesítése helyett azonban, gyakran 
döntöttek  a  praktikus  szempontok,  pl.  a  tulajdonviszonyok,  a 
lehetséges  területcserék.  Ennek megfelelően  a  városközponti 
intézményi épületek  idővel ugyan a központ adott térrendsze‐
rét követve (jellemzően centrálisan vagy  lineárisan) összesűrű‐
södtek,  azonban  nem  feltétlenül  egymás mellé  szerveződve, 
hanem foltszerűen beleszövődve a meglévő épületek közé.  
Egyes  városokban  az  államszocializmus  idején  is hasonló mó‐
don történtek a városközpont építések. A központképző épüle‐
tek  a  várostestben  szétszórva  jelentek meg,  helyükkel  a  köz‐
pontot és nem feltétlenül egymás szomszédságát keresve. 
Az új épületeknek ez a fajta pontszerűen szétszórt, diffúz meg‐
jelenése a várostestben a városi  léptékű kontextus szempont‐
jából nem generál konfliktus helyzetet; egy jellemzően hetero‐
gén  építészeti  környezetben,  pusztán  megjelenésével,  mint 
újabb  elem  gazdagíthatja  a  várost,.  Térbeli  helyzetével 
egységes korstílusú szövetben, homogén építészeti környezet‐
ben sem okozhat jelentős problémát.  
 
A  fentiek  szerinti,  alapvetően  „pontszerű”  intézményépítési 
gyakorlat alakult ki Debrecen, Szombathely, Szeged és Kapos‐
vár központjaiban.  
 
A méretükben vagy értékükben  jelentős, egységes városépíté‐
szeti‐,  illetőleg  stílusjelleggel  bíró  városközpontok  (pl.  Eger, 
Kőszeg,  Sopron,  Székesfehérvár)  kis  számuk  miatt  nagyobb 
közfigyelemre tarthattak számot. Más városokhoz képest meg‐
különböztetett figyelemben részesültek, ami elsősorban a bon‐
tások nagyobb központi kontrollját jelentette.7 Ezért a közpon‐
tokban az üres telkek foghíj‐jellegű, vagy egyes intézményépü‐
letek helybeni átépítésének8 a  lehetőségével éltek..9 A vizsgált 
városok közül Eger intézményépítéseinél követték a fenti elvet. 
 

                                                      
7 MÉSZ pl.  a  ’60‐as  évek  elején  Egerben  tartotta meg  kihelyezett  vezetőségi ülését, 
kifejezetten egy, a történelmi városszerkezetet érintő, sokat vitatott közlekedésfejlesz‐
tési  probléma  kapcsán.  Történeti  városközpontjaink  főbb  általános  városépítészeti 
problémái – Kivonat a Magyar Építőművészek Szövetsége kibővített vezetőségi üléséről 
– Eger, 1961 május 31‐június 01. 
8 lásd. Gárdonyi Géza Színház Eger In. Magyar Építőművészet 1965 p.14‐16 
9  E  városokban,  ahol  óvatosságból  egy  előzetes  nagyszabású  koncepció  erőltetése 
helyett  inkább  az  adott  környezeti  lehetőségekhez  idomuló  városépítési  folyamatok 
zajlottak  le,  nem  egyszer  felismerhető  az  érzékenyebb  tervezői  szándék  jelenléte. 
Ugyanakkor a végleges elhatározások mögött  számos esetben ad‐hoc, majdhogynem 
ötletszerű döntések álltak. Debrecen szokatlanul részletes, a vezérszintek és a közterü‐
letek kapcsolatát M=1:500‐ban bemutató 1975. évi városrendezési tervének szöveges 
irataiból pl. kiderül, hogy a terv készítésekor már tucatnyi meghatározó épület kiviteli 
szintű terve készen volt, melyet be kellett emelni a városrendezési tervbe.  (Részletes 
rendezési terv – továbbiakban RRT‐ tervezők Darnyik Sándor és Kertész Beáta Borbála.) 
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Debrecenben a városszerkezetet erősen meghatározó, közpon‐
ti tengely (a Piac utca, két végén egy‐egy lezáró térrel) jelentet‐
te mindig is a fő szervező erőt. A háború utáni intézményi épí‐
tések is jellemzően e mentén keresték a helyüket. 
A pontszerűen, diffúz módon megjelenő új építések egyik külön 
megemlítendő  típusát  képviselik  azok  az esetek,  ahol  a  város 
kiemelt,  városszerkezetileg  meghatározó  pozíciójú  helyeire 
szinte  didaktikusan  helyeztek  el  funkcionális,  vagy  vizuális 
szempontból megkülönböztetett épületet. Ennek  legklassziku‐
sabb példái Szombathelyen találhatók.  
A városszerkezetben elszórtan megjelenő, de mégis valamifajta 
városi térszerkezeti koncepció szerinti elv fedezhető fel Szeged 
esetében, ahol a belváros határát kijelölő körgyűrű, és a köz‐
pontba  vezető  legfontosabb  „sugárutak”  találkozásánál  szinte 
jelszerűen,  városkapuként épült  fel egy‐egy nagyobb  tömegű, 
vagy magasságú új épület. 
 

A városok  jelentős  részénél azonban nem a  fent  leírt, 
„szórt”  intézményi  elhelyezés  volt  a  jellemző,  hanem  épület‐
együttesekben  gondolkodtak.  Egyes  városokban,  ahol  a  me‐
gyeszékhelyi  státusszal  együtt  járó  nagyobb  intézményi  prog‐
ram ezt  lehetővé vagy szükségessé tette,  illetve ahol (bár nem 
is volt elvárás) a helyi ambíció  fel  tudta  „tupírozni” a progra‐
mot, a nagyobb  volumenű építést egységes  kompozíció  kere‐
tében valósították meg. (Veszprém, Szolnok, Pécs, Salgótarján, 
Tatabánya, Szekszárd, Zalaegerszeg).  
Más városokban az  intézmények ugyan egymás mellé csopor‐
tosultak, mutatva egy új központ építésének  szándékát, a be‐
épülés azonban nem egységes, együtemű városépítészeti kon‐
cepció  alapján  zajlott.  Az  épületek  független  tervek  alapján 
sorolódtak  egymás  közelségében.  (Nyíregyháza,  Kecskemét, 
Miskolc).  Tervezésük  nem  egyszer  párhuzamosan  zajlott,  a 
tervező  irodák közötti egyeztetést mellőzve, a munkákat koor‐
dináló  szakmai  segítség nélkül. Sok esetben ezért nem  tudtak 
létrehozni koherens építészeti együttest. E fenti megkülönböz‐
tetés alapvetően a részletekben, a városszövet és a városépíté‐
szeti kontextus szintjén jelentkezett. 
A várostestbeni térbeli helyzetüket tekintve több jellemző ese‐
tet is meg lehet állapítani. 
 

B.   Szolnok10  és  Veszprém  a  városok 
azon,  leginkább  kritikus  csoportjába  tartoz‐
nak, ahol az 1945. utáni építések egy építésze‐
ti  együttesbe  tömörítve,  szigetszerűen  éke‐
lődtek be a történelmi várostestbe.  

                                                      
10 Szolnok esetében az újonnan kialakított intézményegyüttes szorosan betelepedett a 
történelmi  főtér  közelségébe.  A  központok  kiterjedésének  bizonytalan  behatárolása 
miatt nehezen kategorizálható, hogy egy tömbnyire a főtértől lévő terület vajon még a 
központ területe‐e vagy sem. Tekintettel azonban arra, hogy a központ a vasútállomás 
irányába a főutca mentén széthúzódó tendenciát mutatott, s az átépített tömb is ebbe 
a központi főtengelybe esett, jómagam a központhoz tartozónak tartom. 
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Építésük  deklarált  célja  egy  új  városközpont  kialakítása  volt, 
hivatkozással a megváltozott, „korszerű”  igényekre, a meglévő 
városközponti terület funkcionális, vagy méretbeli alkalmatlan‐
ságára. Az  ilyen  típusú  központépítések  programjukkal,  nagy‐
ságrendjükkel messze  túlmutattak a város  igényein. Nem egy‐
szer  „egyéni  elgondolások  alapján  kierőszakolt  presztízs‐
beruházások”11 voltak, melyek egy teljes tömböt átépítve vagy 
több tömbnyi területet is magukba foglalva épültek fel. Veszp‐
rém  szigorúan vett barokk építészeti együttese ugyan  szeren‐
csésen  érintetlen  maradt,  a  többközpontú  város  történelmi 
kereskedelmi utcája és közigazgatási központjának környezete 
azonban áldozatul esett.12 A  vizsgált esetek  szigetszerűen be‐
ékelődő  épületegyüttesei  markáns  módon  határolódtak  el  a 
befogadó várostesttől.  
 

C.  A  térbeli  kontextus  szempontjából 
külön  csoportot  alkotnak  azok  a  városok, 
ahol  az  új  intézményközpont  nem  a  város 
legbelső magjába épült be, hanem a város‐
központon  kívül,  annak  közelségébe    tele‐

pült, kívülről a peremére szorult. A meglévő városközpont kö‐
zelsége e típusnál igen fontos. Nem egy „légüres térben” kiala‐
kított épületegyüttesről van szó, hanem a történelmi belvárosi 
szövethez kapcsolódni kívánó, annak közelségét kereső épüle‐
tek csoportjáról, amelyek azonban nem telepednek bele a tör‐
ténelmi városközpont  legbelső, sűrű magjába. Területi kiterje‐
désük  különböző  lehet  ‐  néhány  épülettől  a  teljes  tömbnyi 
nagyságig – beépítésükkel  rendszerint  saját szabályaik szerint, 
egymásra és nem a környezetükre reflektálva szerveződnek. 
 
Pécs új közigazgatási központja a fent leírthoz hasonló, „sziget‐
szerűen” kialakított, nagyobb épületegyüttesként került  a tör‐
ténelmi  városfal  határára.13  Székesfehérvár  szolid  intézményi 
fejlesztése  is  ily módon,  a  városkapu  előtti  terület  irányába 
terjeszkedett.  Miskolc  esetében  igen  nehéz  meghatározni  a 
városközpont határát. A Fő utca kelet‐nyugati tengelye mentén 
hosszan  elhúzódó  településközpontot  általában  lineárisnak 
szokás definiálni, noha tereivel‐utcáival több helyen  is kitekint 
oldalirányba. 
A Fő utcától délre eső terület azonban (az Avas, mit ősi telepü‐
lési mag közelsége ellenére) a központról valóban leszakad. Az 
új intézmények (elsősorban a szakszervezeti székház és a párt‐
ház) ide telepítése sok szempontból eredeti gondolat:    
 

                                                      
11  Történelmi  városközpontok  fejlesztési  problémái  –Témafelelős  :  Székelyné  Egri 
Zsuzsanna Építésgazdasági és szervezési  Intézet (Város‐ és Területfejlesztési Osztály)  ‐
1973‐20.old. 
12 Román András: Városrekonstrukció Veszprémben  In: Magyar Építőművészet 1979/5 
p.55 
13 Pécs, Veszprém, Szolnok a fentieken leírtakon túlmenően is igen hátrányos helyzetű‐
ek. Az ide tervezett intézményközpontok ugyanis torzak és torzók maradtak, vagy mert  
csak részben épültek meg a tervek szerint (Szolnok, Pécs),   vagy mert a folyamatos és 
többszöri  áttervezés,  tervmódosítgatás  nyomán  nehezen  áttekinthető  ,  helyenként 
összefüggéstelen konglomerátummá váltak (Veszprém).  
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egyrészt  a  központ  déli  irányú  terjeszkedésével  egyensúlyba 
kerültek  a  főutca  két  oldalán  lévő  területek. Másrészt  a  déli 
érkezési  irányból  építészeti  hangsúlyt,  „városkapu”  elemet 
kapott a központ. Harmadrészt pedig a már az 1300‐as évektől 
fontos  szerkezeti  csomópontként működő Mindszenti  kapu  ‐ 
mint az újkori városnak is fontos helye ‐ kortárs jelet kapott. 
 

D.  Egyes esetekben az új városközpontok 
ugyan  beépültek  a  történelmi  központokba, 
azonban nem  zárványként beékelődve  a  szö‐
vetbe,  hanem  a  beleszövődés  lehetőségét 
keresve,  részben  belenyúlva,  részben  akár 
kitüremkedve  a  történelmi  keretek  közül. 

Győr rácsos városszerkezete, amely a város különböző szerepű 
központjait14 hálósan összeköti,  különösen alkalmas  volt arra, 
hogy  az  egyes  tömbök mozaikszerű  kitöltögetésével,  térben‐
időben  szakaszolva,  az  új  intézményi  elemek  lépésről‐lépésre 
szőjék össze a történelmi központ pólusait. A helyenként telje‐
sen, máskor  felibe,  vagy  csak  harmadába  átépülő  tömböknél 
nincs szerkezeti konfliktus helyzet. A központ  tehát kibővül az 
új  építések/átépítések  révén,  de  a  bővülés  térileg  szervesen 
kapcsolódik a meglévőhöz.  
 
Békéscsabán  a  központ  a  meglévő  városi  beépítési  keretek 
között  bővül.  Nem  történtek  teljes  tömböket  érintő  lényegi, 
egybefüggő  új  építések,  hanem  néhány meglévő  utcát  szegő 
beépítés  funkcióváltásával,  intézményesülésével  bővítették  a 
történelmi központ területét. 

 
E.   A meglévő és az újonnan épülő város‐
központi területek térbeli viszonya szempont‐
jából  sokban hasonlít az előzőhöz Kecskemét 
és Nyíregyháza,  amennyiben  az  új  rész  nem 
határolódik  el  markánsan  a  meglévő  város‐

központtól. Amíg azonban a korábbi példánál a szerkezet 
megtartja eredeti  jellegét, osztását, kereteit és az új építések 
abba szövődnek bele, addig ennél az esetnél új szerkezeti ele‐
mekkel bővül  a meglévő.  Itt  tehát  térileg  kapcsolódik  az új  a 
régihez,  a  teljes  lehatárolódás  azonban  nem  tud  létrejönni  a 
halmazos  szerkezet  egymásba  folyó  térrendszere  következté‐
ben.  

                                                      
14  Itt  kell megemlíteni, hogy  a  városelemzéseknél  gyakran megkülönböztetnek  több‐
központú városokat. Győr egyházi Káptalan dombját, a világi Széchenyi terét és a XIX. 
századi közigazgatási központját, Szombathely volt piacterét és a székesegyház barokk 
környezetét, Pécs székesegyháza körüli egyházi és a világi  főterét külön‐külön olykor, 
mint  önálló  történelmi  központot  szokás  nevesíteni.  Ezek  történeti  szerepe,  hatása 
nyilvánvalóan  különböző,  funkcionális  szempontból  valóban  elkülönülnek.  E  külön 
súlypontokat  azonban  számos  összefüggő  szál,  erővonal  köti  össze,  értelmezésünk 
szerint tehát egyetlen rendszernek ‐ a tágabban értelmezett valódi városközpontnak a 
részei, annak különböző erejű és tartalmú sűrűsödési pontjai. 
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F.  Némely,  eredendően  kisebb  történeti 
maggal  rendelkező  településnél  azzal  azonos, 
vagy akár azt meghaladó nagyságban épült ki az 
új központ. Ebben az esetben a térbelisége mel‐
lett  fontos  jellemző a két  területrész kiterjedé‐

sének méretbeli  viszonya, melyben  a  történelmi  központnak 
ugyan más minőségű, de  ahhoz  szervesen  csatlakozó  terület‐
növekedéséről van szó.  

 
Szekszárd és Zalaegerszeg központját hajdan egy kis városi tér 
és ahhoz kapcsolódó egyszerű üzletutca alkotta. Ehhez csatla‐
kozva épült ki az új  intézményközpont, teljesen új beépítéssel, 
mely során a térbeli növekedés minőségváltással is járt.  
 

 
G. Tatabánya  újonnan  kiala‐
kuló  központú  városnak  tekinthe‐
tő, a térbeli kontextus szempontja 
tehát  esetében  nem  értelmezhe‐
tő. Salgótarján  központját ponto‐

san a korábbi helyén (a vasútállomás előtti piactérhez kapcso‐
lódóan) építették át,  jelentősen megnövelt  területi kiterjedés‐
sel, az új tehát magába olvasztotta a régi központot. 

 
 

Szekszárd

Zalaegerszeg

Tatabánya

Salgótarján
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III.2. 
 
VÁROSSZÖVET‐KONTEXTUS 
SZERKEZETI‐BEÉPÍTÉSI KAPCSOLATOK  
 

 
 
A várostérképekre ráközelítve, az új léptékben a kontextusnak 
más olvasatai élesednek ki. Amíg a városi  léptékű vizsgálatnál 
régi és új térbeli kapcsolatai és e térbeliségből adódó viszonyai 
rajzolódtak  ki,  addig  ebben  a  léptékben  a  szövetszerűség  és 
annak beépítési‐, szerkezeti jellegű részletei lesznek meghatá‐
rozóak.  
Ebben a  léptékben  felismerhetők az újonnan beépített terület 
belső  szerkezeti‐ és beépítési viszonyai, vagyis a  saját  szövete 
és annak a környezetéhez fűződő kapcsolata is.  
Több  részből  összeszőtt  textúrában  nem  kell minden  részlet‐
nek,  minden  foltnak  ugyanolyan  színűnek,  mintájúnak  lenni 
ahhoz, hogy az egész –anyagban és szellemiségben‐ harmóniá‐
ban  legyen.  Szükséges  azonban,  hogy minden  egyes  elem  az 
anyag  saját  törvényszerűségeit,  szerkesztési  elvét,  logikáját 
tiszteletben tartsa. 
A kontextus ezen értelmezési  szintjén a beékelődő új elemek 
belső szerkezeti rendje (ha van), a beépítése jellege, az új terü‐
let  szövete és mindezek együttes  viszonya a befogadó  szövet 
hasonló elemeihez mutatják meg a kontextus  létét vagy nem‐
létét, s annak milyenségét. 
 
A  III.1.‐ben  leírt, várostestben megjelenő  térbeliség szituációi‐
nak nem feleltethetők meg minden esetben, nem rendelhetők 
hozzá egyértelmű szerkezeti következmények, nincs közvetlen 
oksági viszony, direkt kapcsolat.  
Nem mondható pl., hogy a várostestbe szigetszerűen beékelő‐
dő, nagyobb  területű új építés, amely a várostestbeni  térbeli‐
ség szempontjából idegen elem, a szövetbeni kontextus olvasa‐
ta  alapján  is  feltétlenül  elidegenül  a  környezetétől.  Egy‐egy 
térbeli helyzethez a szövet többféle  lehetséges válasza  létezik, 
úgy magában az újonnan beépített területen belül, mint annak 
a meglévőhöz való viszonyában. 
A  lehetséges  kombinációk  közül  az  értekezés  csak  a megvizs‐
gált esettanulmányokban előforduló szituációkat emeli ki. 
 

 A.  Pontszerűen, szórva épülgető központok 
(Eger, Debrecen, Szombathely, Szeged) esetében 
‐a korábbiakban már elmondottak  szerint‐ az új 
építések közötti belső, önálló szerkezeti kapcso‐
latról nem beszélhetünk.  Egyedileg  illeszkednek 

a történelmi szövet bizonyos pontjaira, mindig a befogadó szö‐
vettel való helyi kapcsolatuk a meghatározó.  

Eger

Szeged
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Az ilyen esetek egy részében az új épületek illeszkednek a meg‐
lévő városszerkezethez és annak beépítéséhez. A vizsgált  idő‐
szakban lezajlott építések Szegeden, Szombathely egyes része‐
in, valamint Debrecenben a  történelmi  főtengely – Piac utca, 
Petőfi  tér  mentén  mutatják  ezt  a  tendenciát.  Ha  beépítési 
módban el  is  térnek olykor a  történeti hagyományoktól,  igye‐
keznek  a  tömbök  határait,  a  történelmileg  kialakult  köztér‐
rendszert tiszteletben tartani, s a meglévő utcahálózat struktú‐
rájába nem beavatkozni. 
Természetszerűleg  az  ilyen  módon,  pontszerűen  megjelenő 
épületek  is  okozhatnak  telepítésükkel  „anyagfolytonossági 
hiányt”, vagy ziláltságot a szövetben. Beavatkozhatnak a beépí‐
tésbe, vagy átrendezhetik környezetük  térszerkezeti kapcsola‐
tait, amint ez pl. Szombathely esetében történt, ahol egy zárt 
tömb  sarkát bontották meg a mozi  szabadonálló  tömege  szá‐
mára.  Egy  ilyen  típusú  beavatkozás megítéléséhez  azonban  a 
következő, az épületeknek már nem csak az alaprajzi kiterjedé‐
sét, hanem tömegét is vizsgáló, városépítészeti /építészeti lép‐
tékű kontextus elemzés szükséges. 
 

 B.  Sajátos csoportot képeznek a szövetszerű‐
ség  szempontjából  azok  a  települések,  ahol  a 
tömbök  megnyitásával  alakítanak  ki  a  meglévő 
főstruktúrára  ráépülő, abba beleszövődő új  (álta‐

lában gyalogos) hálózatot. A tömbrehabilitációs eseteken kívül, 
amelyek  hasonló  „képlettel”  írhatók  le,15  a  vizsgált  városok  e 
típusába tartozik Kaposvár. 
 
Szerkezeti‐, működési elv szempontjából hasonlóak (fő‐ és attól 
részben  független,  helyenként  arra  kapcsolódó  alhálózat), 
azonban  mégsem  tipizálhatók  azonos  módon.  Kaposvárott 
ugyanis  alapvetően  a  tömbbelsőkbe  elhelyezett  középületek 
generálják  a  belső  gyalogos  mozgásokat.  E  középületek 
értelemszerűen  nemcsak  a  kialakult  új mozgásirányok,  gyalo‐
gos útvonalak révén módosítják a történelmi struktúrát, hanem 
a  telepítésük,  a  tömb  telkeinek  átszabása,  és  a  környezettől 
eltérő beépítési módjuk által is. A beépítési lépték, a megválto‐
zó  térérzet,  a  közterületi  rendszer  átfogalmazódása  a  szövet 
hagyományos kapcsolatrendszerét is átírja.  
 

 C.  Azoknál  a  vizsgált 
eseteknél, ahol az új építések 
koncentráltan  jelentek meg a 
történelmi szövetbe ékelődve 
vagy  folytonosan  kapcsolód‐

va ahhoz, a városszövet  léptékű kontextus szempontjából  igen 
hasonló  eredmények  születtek.  A  hasonlóságot  az  új  rész 
mindkét esetben jól látható elkülönülése adja. 

                                                      
15  Ugyan  a  bevezetőben  elmondottak  szerint  a  tömbrehabilitációs  folyamatok  nem 
tekinthetők  jelen szakdolgozat  témájának, azonban meg kell említeni, hogy a vizsgált 
városok  közül  Eger,  Szombathely  az  ilyen  típusú  tömbrehabilitációs  folyamataikról 
leginkább számon tartott települések. 

Szombathely
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A meglévő várostestbe beékelődő, valamint az azon kívül  fej‐
lesztett új intézményi együttesek ugyanis saját, tervezett rend‐
del, saját belső szerkesztési elvek alapján épültek be, felrúgva a 
hagyományos városi téri rendet, a tömbök‐terek‐ utcák‐ viszo‐
nyát. A  városszövetben  szigetszerűen megjelenő    területek  –
mint  Veszprém  vagy  Szolnok  esetében‐  öntörvényű  beépíté‐
sükkel,  a  városközpontot  átszelő  szálak  (a múlt,  a  társadalmi 
kapcsolatok, a funkcionális összefüggések, a 
szerkezeti kötődések) hálójába benyomakodó új  rendszerként 
megszakították e finom hálót, élesen kiemelve a határokat.   
A központ mellé települő intézményi együtteseknél nem e tör‐
ténelmi szálak megszakítása a fő  jellemző, hanem az elhatáro‐
lódás, a környezettől való idegenség.  
 
Az újonnan beépülő területeknek a meglévő szövethez fűződő, 
fent  leírt viszonya nem törvényszerűen adódott a térbeli hely‐
zetből, hanem a korszak szemléletének, tudatos tervezői szán‐
déknak és némiképp a korabeli tervezési gyakorlatnak a követ‐
kezményeként  jött  létre.  Egy  több  intézményből  álló  épület‐
együttes  terve  egyaránt  komoly  lehetőséget  jelentett  a  bizo‐
nyítani, és eredményt felmutatni akaró, ambiciózus városveze‐
tésnek,  s  a munkákért  versengő  tervezőirodáknak. Nyilvánva‐
lóan  egy  ilyen  feladatnak  a  legkorszerűbbnek  tartott  (vá‐
ros)építészeti személetet kellett követnie. A modernizmus elvei 
amúgy  sem  kedveztek  a  hagyományos  városépítészeti  érték‐
rendnek, az államszocializmusnak a múltbéli örökséghez  fűző‐
dő,  ambivalens  viszonyai  között  a megkésve  érkezett  és  pro‐
vinciálissá  vált,  „közhelyesült”  modernista  eszmék  kontroll 
nélkül  ölthettek  formát.16  Az  államosítások,  a  tulajdonviszo‐
nyok szocialista értelmezése, az évtizedekre rögzült építési‐ és 
változtatási  tilalmak  gyakorlata  is  csak  tovább  könnyítette  a 
nagyobb, összefüggő területek birtokba vételének lehetőségét. 
Mindezek  következményeként  a hagyományos  szövet  semmi‐
lyen meglévő  eleme  (telekhatár,  tömbhatár,  épületállomány) 
nem  jelentett  tényleges akadályt a valami nagyot alkotni aka‐
róknak,  s a koncepció megvalósítása érdekében elvben  szinte 
bármilyen kötöttség áthágható volt. 17  
A  tömb átjárhatósága minden esetben  része  lett a koncepció‐
nak,  amely  tovább  zilálta,  bizonytalanította  a  környező  utcák 
szerepét. Az épületek az előbbiekből következőleg nem a haj‐
dani  városszerkezeti  vonalakra,  hanem  a  tömbbelsők  felől 
szerveződtek. 

                                                      
16  „Nem  tudható,  hogy  a  világ  építészetének,  ipar‐  és  képzőművészetének  levetett 
rongyaiból,  kacatjaiból,  hulladékaiból  meddig  lehet  még  ily  kapkodva,  büntetlenül 
cifrálkodni. Drágán vesszük ezt az olcsó kultúrát, kétszer fizetjük az árát, hiszen ha nem 
a mienk  ‐ úgy nem  is becsüljük  ‐, szemétre vetjük, ahová való. Nem maradiság tehát, 
hanem  szükséges  lépés,  hogy  figyelmünk  végre  a  múzeumivá  minősített  épületek, 
tárgyak,  tárgyrendszerek  felé  forduljon.”Csete György  (A  juss.  Importált  klisék,  vagy 
lehet‐e a népnek építészete In: Művészet 1980. 12). 
Idézi: Simonn Mariann: Minták és módszerek  ‐ A hetvenes évek hazai építészete és a 
karakter http://arch.eptort.bme.hu/10/10simon.html 
17 Ennek lehetőségével, szerencsés módon azért nem mindenütt éltek. A fent leírtakat 
leginkább Veszprém kényszerült átélni, ahol a létező összes „korszakos” városépítésze‐
ti, és építési tévedés testet öltött. 
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Ezzel a határoló utcák csak elméleti szerkesztési határrá váltak. 
A  tömbhatáros  tervezési  területben  szórtan, a  tömböt  szabad 
térként kezelve, helyezték el az egyes épületeket. 18 
 
Valamennyi idetartozó esetben (Szolnok, Pécs, Veszprém) az új 
intézményi együtteseknél a tömbben úszva elhelyezkedő épü‐
letek  közötti, minden  irányba  biztosított  szabad  átjárhatóság 
fontos  jellemző  volt.  Veszprém  ettől  annyiban  tér  el,  hogy  a 
kelet‐nyugati átjárást az új  intézményi együttesen át egy meg‐
szüntetett történelmi utca hajdani nyomvonalán biztosítja,  így 
az utca (mint egykori városszerkezeti elem) gondolata, legalább 
nyomokban megjelenik. 
 
A  szövet‐kontextus  szempontjából  a  szigetszerűen megjelenő 
intézményegyüttesek  legfőbb  jellemzői,  hogy  bármelyik  eset‐
ben,  mint  önálló  elem  „kiemelhető"‐nek,  és  bármilyen  más 
szituációba  (városba,  városrészbe)  átemelhetőnek  tűnnek,  a 
környező  városszövetet  pedig  töredékessé,  fragmentálttá  te‐
szik. E beékelődő új városközponti épületegyüttesek „bemene‐
ti” szerkezeti kapcsolatai megoldottak,  tekintve, hogy a  törté‐
nelmi  városmag  valamely  fontos utcájához,  teréhez  általában 
közvetlenül  kapcsolódnak.  Bizonyos  esetekben  legalább  saját 
belső rendszerük szerint komponáltak, előfordul azonban, hogy 
e  belső  szervezettség  is  hiányzik.  Környezeti  kapcsolataik 
szempontjából e  két eset  lényegileg nem  különbözik egymás‐
tól. Legfőbb jellemzőjük, hogy öntörvényű saját szabályaik sze‐
rint  rendszereződnek, városkörnyezeti viszonyaik a város egy‐
egy csatlakozási pontjáról való leágazásra, funkcionális kapcso‐
latra korlátozódnak.  
Környezet‐idegenségük  valamifajta  folytonossági  hiányként 
jelenik meg – elsősorban a peremükön, amely mentén jól leha‐
tárolhatóan,  élesen  elválnak  a  szövettől. A  disszonancia  nem 
csak kívülről érzékelhető. Az épületegyüttesen belül ugyanúgy 
meghatározó élmény a külső határoló környezettől való elkü‐
lönülés  s nemcsak ott, ahol a vizuális kapcsolat egyértelművé 
teszi a két terület – a történelmi szövet és az új beépítés – közti 
konfliktust, hanem tudatilag ott is, ahol nincs direkt kitekintési 
lehetőség. 
 

D.  A III.1.‐ben leírt tér‐
beli viszony szempontjából 
nyilvánvalóan jelentős kü‐
lönbség van Miskolc és Győr 
esete között. 

 

                                                      
18 Az ilyen építészeti együttesekhez jellemzően készült modell, amely már az épületter‐
vek  jóváhagyási procedúrájához  tartozva  sok esetben  csak magát a  tervezett épület‐
csoportot  ábrázolta. A  tervi  hierarchia  során  tehát  különböző  városrendezési  tervek 
keretében ugyan több lépcsőben és részletesen vizsgálták a beépítési lehetőségeket, a 
környezeti  kapcsolatokat,  a  sokat  eldöntő  „részletek”,  az  építészeti  tervezés  során 
azonban a tömbhatáros szemlélet nyert teret, és a tervezési területet csak az új építé‐
szeti együttesre szűkítették.  
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Amíg Miskolcon  a már  korábban  leírt módon,  a  hajdani  köz‐
pont peremén, de  térbelileg elkülönülve alakult ki az új  intéz‐
ményközpont,  addig  Győrben  a  meglévő  központ  terjedt  ki, 
bővült  tovább  részben  újabb  területeket  birtokba  véve,  rész‐
ben  beleszövődve  a  meglévőbe.  A  városszövet  kontextusa 
szempontjából azonban mégis van egy igen fontos közös voná‐
sa a két folyamatnak: mindkét esetben a történelmi szerkezeti 
vonalak a meghatározóak. 
 
Miskolc déli városrészében, térileg a központon kívülre, szinte 
város(központ) kapuként alakították ki a város új közigazgatási‐
és kulturális intézményi központját. A meglévő (fő)utak mentén 
szerveződő  intézménycsoport  egyes  elemei  külön‐külön  épül‐
tek,  sorolódó módon. A  szövet összetartó erejét gyakorlatilag 
csak maga a meglévő  szerkezeti  rendszer adja, amelyre  felfű‐
ződtek  az  önálló,  egymásra  nemigen  reflektáló,  szabadonálló 
épületek.   
 
Győrben  e  tekintetben  más  folyamat  zajlott  le;  a  szabályos 
városszerkezet elég erősnek bizonyult, hogy az új építéseknek 
is  szerkezetéül  szolgáljon. Az  újonnan  be‐,  illetve  átépülő  vá‐
rosközponti  területek  átvették,  követték  a meglévő  szerkeze‐
tet,  azt nem módosították, bár  ahhoz nem  is  tettek hozzá. A 
szabályos,  hálós  utcahálózat, mint  a  textura  váza,  adva  volt, 
ennek rendszerét, méretét megtartották. A városközpont tehát 
az  intézményépítés révén térben kiterjedt, azonban saját szer‐
kezeti invenciók nélkül. 
Az  új  építések  az  esetek  nagy  részében  követték  a  zártsorú, 
tömbhatárra kiépülő rendszert, amelyet egy‐egy funkcionálisan 
hangsúlyos pontnál szakítottak meg19, tehát a kitöltő beépítés 
módja is átöröklődött. Bár egyes épületek környezeti kapcsola‐
tai vitathatók, azonban ezek  jellemzően nem a szövet, hanem 
városépítészeti  lépték  szintjén megjelenő problémaként értel‐
mezhetők. 
 
Itt kell megemlíteni Székesfehérvár esetét is, ahol (a térbeliség 
szempontjából Miskolchoz, Pécshez hasonlóan) a városközpon‐
ton kívül, jól lehatárolt módon alakítottak ki egy kisebb új köz‐
pontot,  áruházzal,  irodaházzal.  Az  intézményegyüttes  néhány 
épületnyi, kis kiterjedésű, a városszövet kontextusa szempont‐
jából érdektelen, azonban mégis  idetartozik, hiszen a meglévő 
úthálózatra szerveződött. 
 
Békéscsaba  régi  és  új  központjának  térbeli  viszonya  alapján 
Győrrel  társítható,  amennyiben  mindkét  esetben  a  meglévő 
központ  területileg  finoman  terjeszkedett,  tágult. A  városszö‐
vet  kontextusa  alapján  is  kimutathatók  hasonló  tendenciák  a 
két város között. Az újonnan  intézményesülő  területek Békés‐
csabán  is a meglévő városszerkezeti keretek között, az örökölt 
utcahálózatot követve alakultak. A beépítési mód  is alkalmaz‐
kodott  a  korábbihoz,  hiszen  a  kisvárosi  zártsorú 

                                                      
19 Egyértelműen nyomon követhető az átépítési folyamat mögött egy nagyon szilárd 
városrendezői szándék. A tervet Acél Gábor készítette. (VÁTI) 
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rendbe  illeszkedtek  be  az  új  intézményi  elemek.  A  központ 
kiterjedését,  területi növekedését éppen ezen újabb  intézmé‐
nyek  (földszinti  üzletsorok) működése,  vonzereje  nyomán  ki‐
alakuló, új városi erővonal képezte. 
A  régi‐új  szövet  kontextusa ez esetben  csak a beépítés  viszo‐
nyában  értelmezhető,  hiszen  a  szerkezet  történelmileg  adott 
volt. 
 
Ugyan  Szombathely,  az  intézményekkel  jellemzően  szórtan 
beépülő városok között már szerepelt, azonban itt is helyet kell 
kapnia.  A  nagyobb  intézmény‐együttesekkel  bővülő  városok 
között ugyanis a városi kontextus szempontjából itt született az 
egyik legtisztább megoldás. A város északi területén, a közpon‐
ton kívül  (azonban azzal a Király utca XIX.  században kiépített 
történelmi tengelye által összekötve), annak lezárásaként alakí‐
tottak  ki  egy újra‐fogalmazott nagyvonalú  teret,  körülötte  in‐
tézményközponttal  (Művelődési‐  és  Sportházzal  és  Megyei 
Rendelőintézettel).20 
 
 

 E.  Szekszárd  és  Zalaegerszeg  városköz‐
ponti  területe  az  államszocializmus  alatt  jelen‐
tősen  kiterjedt.  Az  igen  kicsi  történelmi  mag 
folytatásába épülő, új  központi  területek nem‐

csak méretük révén váltak egyenrangúvá a hajdani központok‐
kal.  Önálló  identitású,  önálló  szerepkörű  központok  lettek,  ‐
korukban  ikonná váló beépítéssel és építészeti világgal‐, ame‐
lyek  nagyságrendjük  ellenére  sem  nyomták  el  a  történelmi 
központ szerepét. A hajdani központhoz térbelileg közvetlenül 
csatlakoztak, s a kapcsolódás helyének megválasztása mindkét 
esetben jó döntésnek bizonyult. Szekszárdon a beépítés „pavi‐
lonos”  jellege  erősen  eltért  a  történelmi  kisvárosi  hagyomá‐
nyoktól, e tekintetben a zalaegerszegi példa a maga zárt térfa‐
laival a korabeli beépítés struktúráját  jobban követte.  Itt a sű‐
rűség,  intenzitás szempontjából  történt a meglévő  textúrában 
változás,  ami  a  központi  funkció  jelleg  miatt  volt  indokolt. 
Szekszárdon  a  pavilonos  jelleg,  Zalaegerszegen  a  kétszintes 
gyalogosrendszer  jelentette  a  korszak modern  városépítésze‐
ti/építészeti gondolatának a megjelenését. 
 
A  két példánál  a  városszöveti  kontextus  szempontjából  közös 
vonás,  hogy  az  adott  korszakhoz  erősen  kötődő,  saját  belső 
elven  szerveződtek,  de  a  városszerkezetben meglévő,  de  ko‐
rábban ki nem bontott  lehetőségre építkezve. A Zalaegerszeg 
központjából  kiinduló  hajdani  fejlődés  jellemzően  déli  irányú 
volt. A központ finoman erre mozdult, lassú terjeszkedése egy‐
két intézmény formájában a dél fele haladó út vonalát követte. 

                                                      
20 A  városrendezési  gondolat az 1950‐es évekből  származott, az épületek 1960‐65‐ig 
épültek,  Károlyi  Antal  és  Ligeti  Gizella  tervei  alapján  –Németh  Adél:  Szombathely 
Magyar városok – Panoráma – 1980. p.78‐80. 
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Az 1960‐as évek központ fejlesztése21 e tengelyt választotta fő 
szerkesztési vonalának. E mellé, erre települt valamennyi tere, 
és a tengely irányát, nyomvonalát kijelölő, vegyes funkciójú, új 
épülete.  Az  alsó  szintek  üzleteivel  kísért  főutca, mint  városi 
kereskedelmi korzó működhetett, két végpontján egy‐egy épí‐
tészeti  hangsúllyal.  A  lineárisan  széthúzódó  központ  további 
szerkezeti elemeként a főutcával párhuzamosan haladó, a köz‐
pont  tömbjeit keletről határoló utca  is a  szövet  fontos eleme 
lett.  Néhány  jelentősebb  intézményt  felfűzve, mint  átmeneti 
terület működött a  lakóterületek felé. A szövetszerűséget erő‐
sítette, hiszen lehetővé tette, hogy a központ ne szoruljon be a 
főutcába,  hanem  a  helyenkénti  keresztutcák  révén  ki‐ki‐ 
nyithasson a határoló területek irányába. 
 
Szekszárdon az új központ területe részben üres, részben teljes 
bontás helyszíne volt, melyben a főút és az azt szegélyező kis‐
városi házsor alkotta a történelmi szövetet. Tengelyét egy igen 
fontos  útvonalra,  a  történelmi  központot  a  vasútállomással 
összekötő  (inkább csak használati/funkcionális, mint  ténylege‐
sen kiépített) nyomvonalra szervezték. Az új központ szöveté‐
nek  kontextusa  e  gyalogos  tengely  volt,  amelyhez  a  parkos 
területen  szórtan  elhelyezkedő,  laza  beépítés  tökéletesen  il‐
leszkedett. A történelmi központ és a park közti átmeneti terü‐
leten az épületek  sűrűsödésével  fejezték ki a két  terület közti 
karakterváltást.  
A  fenti két példánál  tehát a város  történeti  szövetéhez  illesz‐
kedve  úgy  alakult  ki  a  saját  logika  alapján  kiépülő  építészeti 
együttes szövete, hogy a történeti szövet egy főszálára szerve‐
ződött rá.  
 

 F.  Azokban az esetekben, ahol az új és 
a régi struktúra térben egymásra/egymásba 
csúszva  alakult,  sokkal  nagyobb  lehetőség 
nyílt  a  kettő  közötti  kapcsolat  létrejöttére. 
A  halmazos  települési  központok  ‐  nem 

rendelkezve szabályos, kötött renddel és határokkal – nagyobb 
spontaneitást,  több variációs  lehetőség közüli választást kínál‐
tak a későbbi tudatos tervezés számára is.  
 
Kecskemét és Nyíregyháza esetében a több térből szerveződő, 
szinte  áttört,  csipkeszerű  szövetben  nyilvánvalóan  adódott, 
hogy egy új épületegyüttes épületei is  egy tér köré szerveződ‐
jenek. A nyitott rendszer miatt a régi és az új között óhatatla‐
nul  szoros  térbeli  viszony  alakult  ki.  Ebben  a  történelmileg 
szervesen alakuló, és ezért számtalan  izgalmas szabálytalansá‐
got hordozó rendszerben sokféle térforma megfér, ezért nehéz 
kimondani,  hogy  bármely  újabb  alakulat  egyértelműen  nem 
illeszkedik e szövetbe. 
 

                                                      
21 Mai  szemmel  nézve már  nyilvánvaló módon.  Ismerve  azonban  jónéhány  korabeli 
logikátlan döntést, ez mégsem tekinthető egyszerű evidenciának. 
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A  szerkezet  által  kirajzolódó  tömbök mérete,  formája  is  igen 
sokféle, amelyekben az egyedi elemek sokszor  igen  tudatosan 
komponálva jelennek meg.22  
A városszövet kontextusa  szempontjából a  legszabadabb,  leg‐
befogadóbb  rendszer, amely  szépen magába  tud  fogadni  szá‐
mos építészeti gondolatot. A  szövetidegen elemek egyik mér‐
céje  talán  a  túlzott  szabályosság23  lehetne.  Kecskemét  eseté‐
ben azonban ez nem alkalmazható, hiszen a XIX.  századi köz‐
pont‐átépítések, bontások  jelentősen megregulázták,  leszabá‐
lyozták a hajdanvolt, rendezetlen, kis központi tereket. A töm‐
bök formája azonban őriz egyfajta  logikus szabálytalanságot, s 
e tekintetben a vizsgált új beépítések merevségük miatt nehe‐
zen veszik  fel ezek  jellegét. A kecskeméti, nyíregyházi új terek 
köré  szerveződő  egyedi  épületek  szomszédai,  de  nem  társai 
egymásnak. A terek placcok, amelyek mellett megjelenő épüle‐
tek magányosak, együtt nem képesek  városi  szövetet alkotni. 
Egyediségük nem  idegen a  történelmi előzményektől, de  cso‐
portos  idegenségük  igen. Hiszen a korábban elmondottak sze‐
rint  a  hajdani  középületek  városépítészeti  téri  hatása  éppen 
abban rejlett, hogy a homogén szövetben ritmust váltva, abból 
teljes  tömegükkel  (mint  Kecskemét  esetében),  vagy  csak ma‐
gasságukkal  (mint pl. Nyíregyházán) kiemelkedtek, azzal kont‐
rasztba kerültek. 
Mindkét  város  halmazos,  ahol  a  történelmi  mag  tér,  illetve 
terek  sora mentén  szerveződik.  A  néhány  épületnyi  új  intéz‐
mény‐együtteseknek  is  maguk  megfogalmazta  terek  adják  a 
szervező  erőt.  A  belsőség  egymásba  nyíló  történeti  tereinek 
láncolatához az új építészeti együttesek, vagy épületcsoportok 
a saját terükkel kapcsolódnak, tehát  itt a központ növekedése 
„tér‐térrel  bővül”  képlettel  jelenik meg.  A  két  eset  azonban 
különbözik  is: míg Kecskemét esetében az új  tér a  történelmi 
épületekkel körbezárt  főtér új  irányba  történő megnyitásának 
az eszköze, Nyíregyházán éppen ellenkezőleg: az újonnan épült 
épületek a főtértől kifutó utcák lezárására szolgálnak. 
Meg kell említeni, hogy a terek közti kapcsolat olykor pusztán 
térszerkezeti, de nem lényegi, tekintve hogy mind az új, mind a 
régi épületek között olyan saját belső rend van, amely erősen a 
saját terükre szerveződik, és nem engedi a teljes értékű város‐
építészeti  kapcsolat  létrejöttét.  Ilyenkor  az  új  központi  elem‐
csoport rátapad a történelmire, bele engedi egy‐egy szerkezeti 
„csápját”, de végső soron mindkettő megőrzi idegenségét.  
 

                                                      
22  Ez  is  összefügg  azzal,  hogy  a  mezővárosaink  építészeti  városiasodása, 
intézményhálózatának  kiépítése    alapvetően  a  historizmus  idején  és  jellemzően  a 
központokra  koncentráltan  zajlott  le.  A  korszak  városépítészeti  gondolkodásának 
megfelelően  kerültek  az  új  középületek  kiemelt,  komponált  városszerkezeti 
helyzetbe  vagy  vizuális  szempontból  meghatározó  városi  pontokra…lásd.  még 
Winkler Gábor: Winkler Gábor: Városépítészet a historizmusban  ‐  In: A historizmus 
művészete Magyarországon  : művészettörténeti  tanulmányok  (szerk.  Zádor  Anna; 
mtársai  András  Edit,  Bernáth  Mária)  Magyar  Tudományos  Akadémia 
Művészettörténeti Kutató Intézet. ‐ Budapest,1993.pp. 31‐64. 
23 A szabályos térforma a mezővárosokban alapvetően csak a piacterek jellemzője. 
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G.  E  téma  szempontjából  is 
külön bekezdésben szükséges emlí‐
teni Salgótarján és Tatabánya ese‐
tét.  A  központ  városi  szövete 
szempontjából  úgy  a  beépítés, 
mint a belső szerkezeti kapcsolatok 

mindkettőnél újnak tekinthetők. Tatabányánál azonban a köz‐
pont helye, külső közlekedési, szerkezeti kapcsolatai, beépítése 
egy teljesen új tervezés eredménye, a kontextus ily módon ‐ az 
új kapcsolata a meglévőhöz  ‐  itt nem értelmezhető. A kontex‐
tus  itt  legfeljebb olyan értelemben használható, hogy a  váro‐
son belül annak  saját  logikája,  törvényszerűségei  szempontjá‐
ból a központ illeszkedik‐e, megtalálta‐e térbeli, funkcionális és 
szellemi helyét? E  szempontból a  tatabányai központ hosszan 
széthúzódó,  sehová  nem  vezető  lineáris  rendszere,  amely  a 
városi feltáró főút mellett párhuzamosan, de attól elidegened‐
ve fut, nem tekinthető egy szerencsés példának. 
 
Salgótarjánban  ezzel  szemben  a  jelentős  átépülés  ellenére  a 
tervezők  ragaszkodtak  egy‐két  olyan  történelmi,  szerkezeti 
adottsághoz,  amely  hitelessé  tette  a  központnak  nemcsak  a 
helyét, hanem annak kontextusát is. A városi főtérnek a vasút‐
állomással szemben történő kijelölése a központ városi léptékű 
kontextusának szempontjából volt fontos és alkotó erejű dön‐
tés, az új térnek, mint központ‐alkotó elemnek a megfogalma‐
zása pedig városszerkezeti szempontból. Hiszen minden továb‐
bi  (város)építészeti  döntés,  ennek  a  térnek  a  függvényében, 
valamint a városon áthaladó történelmi főútvonal viszonyában 
született. A szövet kontextusa úgy értelmezhető, hogy a telje‐
sen  átfogalmazott  városközpontot  a  helyhez  történelmileg 
tartozó  környezeti  adottsághoz24,  a  hagyomány  és  szokásjog 
által meghatározott,  főbb  városszerkezeti  alapelemhez    szer‐
kesztették hozzá. 
 

                                                      
24 Salgótarján egyik legfőbb jellemzője a keskeny völgyben széthúzódó, ágas település‐
test, amelynek főtengelyét a mai 21. sz. út adta. 
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III.3.  
 
VÁROSÉPÍTÉSZETI KONTEXTUS  
VÁROSELEM ‐–KO‐TEXUS25 
 

 
 
                   A korszakok típussá és sokszor emblematikussá váló  
intézményi  épületei  között mindig  vannak  építészeti  vagy  vá‐
rosépítészeti  minőségükben  kiemelkedő  értékű,  alkotójuk 
személye miatt,  vagy  önön  érdemük  alapján megkülönbözte‐
tett  figyelemben  részesülők. A  középkor  számos  városi  temp‐
loma,  a polgárosodás  korának  számos  városházája, bankszék‐
háza, színháza és egyéb városalkotó és központképző intézmé‐
nye közül csak egy‐egy különlegeset ismerünk és nevesítünk. E 
kiemelkedő,  híressé  váló  és  így megítélésükben  szinte  önálló 
életre  kelő  épületek  mellett  azonban  minden  kor  megépíti 
„névtelen”  típusépületeit, melyek  városépítészeti  alkotóelem‐
ként több‐kevesebb alázattal épülnek be egy‐egy város építés‐
történeti folyamatába.  
 
Az, hogy egy adott kor képes‐e az egyedi értékek mellett létre‐
hozni, megalkotni azt a minőségi eszköztárat, amely a korsza‐
kot leginkább kifejező, egyben annak társadalmi igényeire vála‐
szoló, és azokat kiszolgáló középületet‐típusait  jellemzi, fontos 
városépítészeti  kérdés. Hogy  ki  tud‐e  alakulni  a  korszakra  jel‐
lemző  gondolkodásmód és eljárási  folyamat,  amely életre hív 
ugyan  egy  típusfunkciót  a  maga  tipikus  épületformálásával, 
felismerhető  attribútumaival, de  azokat  az  adott helyszínekre 
finomítva,  az  adott  városok  saját  belső  törvényszerűségeibe 
illeszti,  nemcsak  a  kor  (város)  építészeti  kultúrájának,  hanem 
érzékenységének, az egyedin túlmutató társadalmi szintű szel‐
lemi állapotának is fontos mércéje. 
Azon  egyediség mellett,  amelyet  egyes  „megkülönböztetett” 
fontosságú és hatású épületek  jelenléte, kisugárzása ad, elen‐
gedhetetlen a város építészeti „közkatonáinak”szerepe. 
Ezek  nem  önmagukban,  hanem  puszta  ott‐  és‐  úgy‐létükkel, 
egymáshoz  és  a  többiekhez  (épületekhez  és más  városalkotó 
elemekhez)  való  viszonyukkal,  konstellációjuk  gazdagságával 
alkotják meg  a  csak  a  saját  településükre  jellemző  környezeti 
kultúrájukat. „Minél színesebb, minél gazdagabb ez a szellemi 
és érzelmi világ, minél jobban megihleti a maga lakosságát vagy 
elbűvöli a  távolból érkezőt, annál  inkább különül el a város a 
többitől a maga sajátos kultúrájával.” 26 
E kultúra: utca,  tér és épület,  táj és növényzet – vagyis mind‐
ezek együttvéve, ezek lelki, érzelmi és esztétikai együttese.  

                                                      
25 A szövegtanban a kontextust a megnyilatkozások (fizikai, szociális és mentális világá‐
ból összetevődő) kommunikációs környezetére vonatkozó fogalomként értelmezik, míg 
a  ko‐textus  terminust  a  megnyilatkozásban  előforduló  szavak  nyelvi  környezetére 
alkalmazzák. 
26 Dr. Valló István – Vidor Ferenc: Városok kulturális szerepe és tevékenysége In:Vidéki 
városaink szerk: Dr. Borsos József , Közgazdasági és jogi könyvkiadó – Budapest/1961 
164.old. 
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Egymástól bár elszakíthatók, együttesük megbontható,  de szét‐
szedve, önmagukban kiüresednek. Igazi értelmüket, a tartalom 
gazdagságát,  izgalmát  a  többiekhez  való  viszonyuk  adja meg. 
Lehet, hogy  az egyes elemek egyedileg  vagy együtt másutt  is 
megtalálhatók, de nem ugyanúgy, egymással nem ugyanolyan 
viszonyban.  
„Az  épület  nem  önmagában,  önmagáért  létesül,  hanem  a 
városi szövet jóvoltából, amit olyan mértékben fejez ki, amilyen 
mértékben  alkalmazkodik hozzá. A  város  építészete  az  építés 
primer  elemeire:  az  utcák  és  terek  mellett  meghatározó 
szerepet  játszó  városi  műtárgyak  jelentőségére  irányítja  a 
figyelmet.  Ez  utóbbiak  közül  azok  viszik  tovább  a  város 
identitását,  amelyek  képesek  az  alkalmazkodásra,  létük  nem 
igényli a konkrét történelmi beágyazottságot, és benne élnek a 
lakosság kollektív tudatában.” 27 
Az, hogy egy adott korszak az intézményépületei, a középületei 
elhelyezése  során  milyen  körültekintéssel,  odafigyeléssel  ‐
adott esetben akár szerénységgel‐ képes alkotó vagy egyszerű 
építő módon  e meglévő  egységhez  nyúlni,  erősen  kihat  nem 
csak a városi környezet sorsára, hanem az adott új épület el‐ és 
befogadottságára is.    
 

A kontextus harmadik, vizsgált szintje a városi struktú‐
rán belül létezik, annál kisebb léptékű, s a városépítészet és az 
építészet  határán mozog. Az  általa  befogható  nézet  elég  tág 
ahhoz,  hogy  a  városi  kapcsolatok  megjelenjenek  benne,  de 
egyben elég közeli ahhoz, hogy a szövetben a részletek, az épü‐
letek  is érzékelhetők és felismerhetők  legyenek. Vagyis ez az a 
lépték, ez az a ráközelítés, amelyben a városépítészet szóössze‐
tétel a  legteljesebben és  legkonkrétabban valós formát ölthet, 
amelyben a terek, utcák és épületek egymáshoz való viszonya 
kirajzolódik. E viszony  részben strukturális, úgyis mint egy na‐
gyobb szerkezeti összefüggésrendszer része, és önmagában  is, 
mint bizonyos szerkesztési elveket követő, térbeli kompozíció. 
Mindkettő  létezik és nyilvánvalóan  térben egymásból  levezet‐
hető, de ez a kapcsolat csak annyiban áll fent, amennyiben „az 
átfogóbb  struktúra  kijelöli  a  játékteret,  a  lehetőségmezőt  a 
beágyazott  struktúra  számára”.  Lényeges  elemei  között  köl‐
csönhatások vannak, azonban ezek sem logikailag, sem időren‐
dileg nem alkotnak egy  láncolatot. A  térbeliség  fontos része a 
szerkezetnek;  ugyanis  míg  a  korábbiakban  leírt  strukturális 
sémák a kétdimenziós kapcsolatokat ábrázolták, ebben a  lép‐
tékben és kontextusban ‐ ahol az épületek konkrét formát ölt‐
ve a magassági viszonyaikkal  jelennek meg  ‐ a szerkezet való‐
ban térbelivé, háromdimenzióssá válik. 
Ez is tehát a kontextus egy rétege, új és új, új és régi viszonya, 
de a terek és tömegek vonatkozásában.  
 

                                                      
27  dr. Meggyesi  Tamás:  A  20.  század  urbanisztikájának  útvesztői.  Terc.  Budapest, 
2005.p.231. 
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A bemutatott helyzetek megítélése igen különböző lehet.  
Természetszerűleg  az  értekezés  nem  elemezheti  valamennyi 
kiválasztott város, mindenegyes építészeti helyzetét. Azonban 
kiemelhet  néhány  olyan  általános  szituációt,  amelyeken  jól 
bemutathatók  bizonyos  visszatérő,  jellemző  városépítészeti 
helyzetek. A vizsgált időszak megvalósult új építéseinél ugyanis 
egyes  térbeli  helyzetek  ismétlődnek.  Nem  minden  épületet 
terveztek városépítészeti összefüggéseiben, azonban bizonyos 
kompozíciós  egységek  szinte  mintaként  vissza‐visszatértek, 
utalva a kor városépítészeti paradigmáira is. 
A  jól  felismerhető  városépítészeti  alaphelyzetek  több  ízben 
kombinálódtak,  itt külön  tárgyalt  térhelyzetek olykor  sorolód‐
tak, kapcsolódtak egymáshoz. 
Van köztük olyan, amelyik a szituációtól függetlenül kontextus–
képtelen  (mégis  nem  egy  városban  alkalmazták),  és  olyan  is, 
ahol  jól  látszik: bizonyos válaszok, valóban csak bizonyos hely‐
zetekre jók. 
 
 

 A.         A vizsgált korszak  leginkább vállalt be‐
építési módja  a  szabadonálló  épület  volt. Az 
önálló, „szoborszerű” kialakítás nagyobb fokú 
formálási szabadságot biztosít, ráadásul meg‐
különböztetett szerepet, hangsúlyt ad a váro‐
si szövetben. Éppen a sorból kiálló, és ezzel a 

figyelmet magára irányító helyzet miatt az építészeti felelőssé‐
ge  jóval  nagyobb. A  homogén  városi  szövetben  ritmusváltást 
jelent,  ezért  különleges  városi  szerepkört,  speciális  funkciót 
várunk el tőle. Kontextus igénye egyedi, kapcsolatának jellege a 
körülötte  minden  oldalon  kialakuló  új  térviszonyok  miatt 
meghatározó.  A  szabadonálló  beépítést  a  történeti  korok  is 
szerették,  de  városi  szövetben  igen  óvatosan  bántak  vele.  A 
középületek építésében oly tevékeny, és a városi vizuális élmé‐
nyeket,  városépítészeti  hangsúlyokat  kedvelő  historizmus  na‐
gyon tudatosan, speciális helyzetekben élt az alkalmazásával.  
Az államszocializmus vidéki városközponti építései között sűrűn 
előforduló beépítési  forma. Vidéki  településeink központjának 
szinte  elengedhetetlen  építészeti  (sokszor  csak  funkcionális 
tárgyi)  eleme:  nagyobb  helyeken  elsősorban művelődési  ház‐
ként, moziként, állami áruházként, kisebb  településeken vala‐
milyen kereskedelmi funkciójú épületként. A városi térbe vagy 
kibontott,  lecsupaszított  tömbbe  állított  magányos  épület 
megkülönböztetett  elhelyezése  sokszor  indokolatlan,  azt  sem 
funkciója,  sem  működése  nem  igényli  feltétlenül,  s  legtöbb 
esetben építészeti kialakítása sem felel meg a térbeállítás elvá‐
rásainak.  
A  vizsgált  városok  e  tekintetben  talán  kevésbé  érintettek, hi‐
szen megyeszékhelyi  szerepkörükből  adódóan  nagyobb  volu‐
menű építések helyszíneként az ilyen típusú épületek jellemző‐
en összefüggő épületegyüttesek részeként épültek meg. 
Néhány példa azonban itt is található. 
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Debrecen  hajdani megyei művelődési  központja  a  városköz‐
pont észak‐nyugati  karéjában épült  fel,  azon  kevés debreceni 
épületek egyikeként, amelyek a vizsgált korszakban nem követ‐
ték a  (fő utca) Piac utca menti  zártsorú beépítést. A központi 
főtengelyt lezáró Kálvin téri városmaghoz egészen közel, azon‐
ban annak közvetlen  látókörén kívül épült fel a Kölcsey Műve‐
lődési Központ, egy  tömb közepén. Helyválasztása meglepően 
mértéktartó, s e helyen, a Déri Múzeum szabadonálló beépíté‐
se mögött ‐ a korábbi térképek alapján úgy tűnik 28  – a beépí‐
tési módja sem volt teljesen idegen.  
 
Szombathelyen  két  ilyen  „magányosan”  álló  intézményépület 
is  található  a  városi  szövetben.  Szerepük,  a  környezetükhöz 
fűződő viszonyuk és hatásuk igen különböző. A városi (Savaria) 
mozit a központ két fontos tengelyének metsződésébe helyez‐
ték el. A historizmus alatt megfogalmazott, a vasútállomást a 
központtal  összekötni  szándékozó,  nagyvonalú  Széll  Kálmán 
utca és a városi főtérre kibukkanó ún. Kőszegi utca kapcsolata 
korábban  is  fontos volt. Nem véletlenül alakítottak  itt ki  teret 
és helyezték  ide  (a tér közepébe) a város Nagyszállóját. A zárt 
tér  sajátos, komponált  formájával,  saroképületeivel,  s a köze‐
pén  emelkedő,  cizellált  homlokzatú  szállóépülettel  igazi  XIX. 
századi, nagystílű gesztus volt (nem XX. század eleji, szecesszi‐
ós?). 
Ebbe a környezetbe robbantották bele a mozi épületét (1), egy 
tömbfeltárásnak  és  egy  új  utcanyitásnak  egyik  elemeként.  A 
szabadon  álló  saroképület  szélesen  terpeszkedő  tömege min‐
den  irányból  kellemetlen29.  Csak  a  korszak  historizmussal 
szembeni,  jól  ismert ellenérzésével magyarázható, hogy miért 
zilálták ily módon szét a korábban zárt, kompakt teret. 
A  városépítészeti  kontextus  összetettségét mutatják  azok  az 
épületek,  ahol  az  építészet  minőséggel  szembeni  kifogások 
ellenére,  a  környezeti  kapcsolatuk  alapján  helyükön  valóknak 
tűnnek. Szombathely  (2) Borostyánkő Áruházát a  fő utca  ‐  fő 
tér keleti kapujában helyezték el. A kereskedelmi zóna bejára‐
taként, mint kvázi‐kapuelemnek az  ittléte  funkcionálisan való‐
ban  indokolt volt. Szabadon álló beépítése a helynek tökélete‐
sen megfelelt, hiszen abba a keskeny sávba épült be, amely a 
Gyöngyös patak partján végighúzódva más „pavilonos” épüle‐
tet (a Savaria Múzeumot) is magába fogadott. A központ törté‐
nelmi épületeinek és a panel lakóépületek határán lévő, speciá‐
lis átmeneti terület beépítése törvényszerűen csak egyedi lehe‐
tett.  
 
Győr  rácsos  városszerkezete  látszólagos  merevsége  ellenére 
igen variábilisan  tudta befogadni az új  funkciókat. A Kisfaludy 
Színház számára szerkezetileg ideális helyet találtak a Káptalan‐
domb  történeti  központja  és  a  közigazgatási  központ  között 
félúton.  

                                                      
28  Időközben a  régi helyén új központ épült  fel  (elődjénél  jóval nagyobb),  így  csak a 
térképek alapján  lehet megítélni a régi épület környezeti kapcsolatait. 
29 Az épület környezet idegenségét egyébként megpróbálták egy pergolasorral ellensú‐
lyozni, s a mozit ezzel összekapcsolni a szomszédos épülettel. 
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Az  épület,  amely  számára  egy  teljes  tömböt  vettek  igénybe, 
három oldalról  szinte  tömbhatártól  tömbhatárig  terjedt,  szét‐
feszítve a kereteket. Mint kiemelt fontosságú intézményépület, 
indokolt  az  önálló  térbeállítása,  azonban  a  tömege  nincs 
arányban a környezet léptékével, s nincs elég élettere. 

 
B.  A városközpont új építészeti együttese‐
inek  fontos elemei azok az épületek, amelyek‐
nek  nem  szántak megkülönböztetett,  kiváltsá‐
gos szerepet, jó helyen, jól elhelyezett funkció‐
juk és városi téri helyzetük együttes hatásaként 
azonban  igen  fontosakká  váltak. A  jellemzően 

vegyes funkciójú épületek, (a földszinten üzletekkel, az emele‐
ten  lakásokkal) a városközpontok  szövetébe ékelődtek a  főte‐
rek, főutcák mentén. Nem az általánosan, foghíjszerűen beépü‐
lő  épületekről  van  szó,  hanem  azokról  a  speciális  helyzetben 
lévőkről,  amelyek  a  város  valamely  exponált  pontján  szinte 
hátteret, átmeneti  intézményi környezetet adnak egy‐egy fon‐
tosabb  városi  épületnek,  vagy  kijelölik  a  városszerkezet  vala‐
mely  hangsúlyos  pontját.  Nem  statikus  elemek,  hiszen  nem 
vonzzák a városi forgalmat, hanem éppen hogy kísérik azt, va‐
gyis a városi mozgásra épülnek. Nemcsak térhatároló szerepük 
fontos,  hanem  a  városi  mozgás  révén  a  megkülönböztetett 
városi helyeket összekötő feladatuk is.  
 
Békéscsaba  központját, amely alapvetően egy hosszan elnyúló 
(inkább utcaszerű) főtér mentén szerveződött, a ’60‐as évektől 
kiterjesztették  délnyugati  irányban.  A  bővítés  fő  tengelye  az 
áruházzal,  új  üzletekkel  megerősített  Andrássy  utca  lett, 
amelynek  főtéri  sarokpontját  a  városi  színház  és  a  szálloda 
eklektikus  épületei  hangsúlyozták  ki.  A  hajdani  „egyutcás” 
rendszerből  egy  összetettebb,  gazdagabb  térrendszerű  és 
funkciójú  központtá bővítés  során, néhány  szolidabb,  környe‐
zeti kapcsolatait, városszerkezeti helyzetét tekintve jól elhelye‐
zett épület készült. Ezek egyike a kereskedelmi utca bejáratá‐
nál,  a  városi  színházzal  szembeni  épült  sarokház  (földszintjén 
üzletekkel, postával), amely mint egy „kapuelem”, a régi főtér‐
ről szinte ráfordítja a gyalogos forgalmat az „új” főutcára. 
Meg  kell  említeni,  hogy  Békéscsaba  új  központi  területét  jel‐
lemzően  nem  intézmények  építésével,  hanem  a  fejleszteni 
kívánt utca két oldalán földszinti üzletekkel kialakított lakóépü‐
letekkel erősítették. 
 
A korszak városépítészeti kontextus  szempontjából egyik  szép 
példája  Kaposváron  található,  a  békéscsabaihoz  hasonló  sze‐
repű  (de magas építészeti minőségű), vegyes  funkciójú  sarok‐
épület  formájában,  amely  a  városi  főutca mentén  nyitott  új 
térnek lett mértéktartó, de fontos eleme.  
Szerepe  hasonló  az  előző  példában  bemutatotthoz;  egyszerű 
jel,  amely  a  városi  térben mozgó  embernek mutatja,  hogy  a 
hagyományos, megszokott városi  tér használatban  valamilyen 
változás történt. 
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A  fentiekhez hasonló városi helyzet számos vizsgált  település‐
nél  megjelent,  nem  egy  esetben  városépítészeti  kontextus, 
funkcionális  és  térszervezési  szempontból  kiváló,  építészeti 
megfogalmazása miatt azonban értékén alul megítélt példával.  
 
Szombathelyen  az  új  Városházát  a  Főtérből  nyíló 
térbővületben  helyezték  el.  Pozíciója  révén  a  főtéren  végig 
haladva a nagy tömegű épület csak az utolsó pillanatban, várat‐
lanul tárulkozik fel. A Városházával a saját kis terét és egyben a 
Főtér  délkeleti  oldalát  is  zárni  kívánták  olyan módon,  hogy  a 
Városháza mögött kialakult kulturális alközpont, az  Iseum  irá‐
nyában  is  megmaradjon  a  továbbhaladás  lehetősége.  Ehhez 
kiváló eszköz volt egy vegyes funkciójú épület, amely földszinti 
üzleteivel  az  igazgatási  épület mellett  elhaladva  szinte  végig 
kísér a kulturális intézmények irányában. 
 
Kecskemét  elhíresült  Lordok‐háza  is  hasonló  szerepet  töltött 
be. Hosszan (és sajnálatos módon magasan) elnyúló tömegével 
szinte kijelölte a főtér és az Aranyhomok Szálló mögött lehatá‐
rolódó új tér közti kapcsolatot. 
 
Veszprémben a központba betüremkedő panel  lakótelep utol‐
só elemével, a hajdani, megszüntetett utcavonalát jelölték ki, a 
földszinten üzletekkel. 
 
Itt kell megemlíteni a zalaegerszegi Csipkeházakat  is, amelyek  
alapszándékukat  tekintve  a  fenti  gondolatból merítkezve,  de 
önálló, eredeti építészeti minőséget hoztak létre. 
Úgy tűnhet, a fenti példákban egyszerű, közhelyes városépíté‐
szeti elemekről van szó. Azonban ismerve számos vidéki város‐
ban sémaszerűen, sokszor csak a „városi” lakóházat felmutatni 
akaró kivagyiság eredményeként megjelenő, prototípus‐szerű, 
lakó/üzletépületeket, amelyek a beépítési helyzettől  függetle‐
nül, értelmetlenül kívánják közölni:  „ez a  településközpont” – 
felértékelődnek a valóban odaillő, városi szövetüket gazdagító, 
egyszerűbb városépítészeti elemek. 
 

 
C.  A  városépítészeti  léptékű  alkotó,  a 
várost  gazdagító  jellegű,  kisszámú  építések 
közül ki kell emelni azokat a városi helyzete‐
ket, ahol az új épületek téralakító építésével 
tudatosan törekedtek a meglévő térrendszer 
gazdagítására.  

Ide  tartoznak  azok  a  finom  városépítészeti  gesztusok, melyek 
jogosságát  leginkább  az  bizonyítja,  ahogy  befogadták,  körül‐
nőtték a városok. Megépítésük érdemét hajlamosak vagyunk a 
korszaktól elvitatni. Ritkán fellelhetők, megítélésüket, előítélet 
nélküli bírálatukat sokszor árnyalja, befolyásolja az az építésze‐
ti világ, amellyel megmutatkoznak.  
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Azon épületekről van szó, amelyek elhelyezésével gazdagodott 
a  város,  de  nem  építészeti  értékük,  eredetiségük,  hanem  vá‐
rosépítészeti kontextusuk, az általuk  létrehozott új városépíté‐
szeti minőség révén.   
 
A  legtisztább,  talán  legkevesebb kételyt ébreszti Kaposvár ún. 
Latinka  terének  (ma Európa‐park) megnyitása, amely bár  rég‐
óta visszatérő gondolat volt, megvalósítása azonban mégiscsak 
a  vizsgált  korszak  eredménye. A  tér  kiszabályozásának30  nem 
csak az az érdeme, hogy végre  rálátás nyílt a klasszicista Me‐
gyeháza  épületére,  és  ezzel  a  nagytestű,  széles  homlokzatú 
épület  is  levegőhöz  jutott. A csak helyenként, keskeny utcács‐
kákkal tagolt, zárt térfalú főutca is (ahová, mintegy városi szur‐
dokba,  szinte  beszorult  a  városközponti  élet)  fellélegzett.  A 
főutca hosszának közepe  táján megnyitott,  jó arányú  tér nem 
konkurál az utcával és nem kíván a fő tér (Kossuth tér) riválisa 
sem  lenni.  Egyszerű  városépítészeti  eszközökkel  hat,  egy  jól 
sikerült  vegyes  funkciójú  sarokházzal  (Latinka‐ház),  és  egy,  a 
teret  lezáró  irodaházzal  (SZOT‐székház). Ez utóbbi építészetét 
ugyan  sok kritika érte,31 azonban elvitathatatlan  jó  telepítése, 
mellyel térfalként zárja az új teret, kíséri a központba bevezető 
utcát,  és osztott  alaprajzi  rendszere  által  a  tömbbelsőbe  rejti 
tömegének nagy részét. 
 
Kecskeméten  az  Aranyhomok  Szálló32,  saját  korában  sokat 
vitatott elhelyezésével, a központ oldalirányban csáposan  ter‐
jedő térsorába markáns új elemként került bele. Térfalként zárt 
a főtér irányában, önálló, lehatárolt teret kerített le maga mö‐
gött.  
Telepítése  izgalmas  visszautalásokat  is  tartalmaz. A  halmazos 
szerkezetű, kócosan rendetlen főtér, a XIX.‐XX. század forduló‐
ján  lezajlott  komoly  bontások  után  nyerte  el mai  szabályos, 
tengelyesen  a  Nagytemplomra  és  a  Városházára  szervezett 
formáját. A megmaradt  régi‐, és a bontások nyomán kialakult 
egy‐két új térbővülettel azonban megőrizte a régi, több térből 
szerveződő központ képletét.  Ilyen  terecske nyílt a Városháza 
déli  oldalán,  a  közepre  állított  eklektikus  színházzal,  és  egy 
teljes  tömb bontásával hosszú,  keskeny  tér alakult  ki a Nagy‐
templom északi oldalán is. Janáky István a szállodája elhelyezé‐
sével lezárta, megosztotta ez utóbbi teret, s ezzel vizuális lezá‐
rást adott magának a városközpontnak is. Egyben követte azt a 
városépítészeti gesztust is, amely a főteret kiegészítő mellékte‐
rek  fókuszába  egy  fontos  intézményi  épületet  (lásd.  színház) 
helyezett. Ezzel a meglévő városszövet hagyományait  tisztelő, 
de kortárs építészeti választ adott. Vitatható eleme  lett a tele‐
pítésnek a mögötte kialakuló tér  (ma Széchenyi  tér), amely az 
épület elhelyezése révén egyértelműen  leszakadt a központról 
és némi hátsóudvari, kiszolgáló jelleget kapott.33 

                                                      
30  Megalapozója  az  1956‐es  városközponti  részletes  rendezési  terv.  A  Latinka  ház 
tervezője:  Borosnyai  Pál,  a  SZOT  székházé  Vass  Zoltán.  In.  Zádor Mihály:  Kaposvár 
Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1964. p.265‐267. 
31 lásd. Zádor uott 
32 tervező: Janáky István 
33 A  tervező  szándék  szerint  azonban  itt nem  tér  lett  volna, hanem  sávos beépítésű  
terület. 
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Ugyancsak  e  viszonylag  egyszerű,  tiszta  képlet  szerint  épült 
meg a Békéscsabán a Körös Hotel.  
 
Nyíregyházán egy Művelődési Központ  34 épült, szabadon álló 
beépítéssel, a meglévő környezethez fűződő igen ellentmondá‐
sos  kontextussal.  Az  észak  felé  egyre  nagyobbodó  tereivel, 
terjengősen  szétnyíló  városközponti  területeknek  az  épület 
egyértelmű,  határozott  lezárást  adott.  Ez  az  erőteljes  vizuális 
lezárás a szinte parttalanul,  laposan elterülő központban hatá‐
rozott  téri  cezúrát  teremtett. Az épület helyét,  telepítését  in‐
dokolta  az  a  tény  is,  hogy  a  belvárosi  forgalmat  elkerülő  út 
északi nyomvonalát is ide tervezték. Ezzel az épület efelől, mint 
belvárosi  kapuelem  is megjelent.  Építészeti  kialakítása, meg‐
emelt  vezérszintje  is  ezt  a  kettőségét  –a  lezárás,  de  egyben 
bevezetés gesztusát‐  sugallta. Bár nyilvánvaló, hogy építészeti 
világa  helyidegen,  nehezen  befogadható,  ereje  azonban  kisu‐
gárzó35. Emblematikus épületté nőtte ki magát, amely bár ma‐
gányos,  egyedi,  de  amely  kisugárzik  és  így  ő maga  is megte‐
remthet egy városépítészeti kontextus‐igényt. Erre a lehetőség 
nyitva állt; hajdani környezete ugyanis a nagyon  laza, hézagos 
szövetével  ‐  úgy  a  beépítés, mint  a  szerkezet  tekintetében  ‐ 
kevés kötöttséget hordozott, igen szabadon alakítható volt.  
Ennek ellenére ez az új városépítészeti közeg, kontextus nem 
tudott  létrejönni,  hiába  épült mellé  a  tervezőnek  egy másik 
épülete  (Szakszervezeti Székház)  is. A kettő, mint egy  szobor‐
park egyedi alkotásai állnak egymás mellett. 
 
Zalaegerszeg új központja a Kossuth L.– Ady Endre utcák által 
közrefogott  területsávon épült ki hosszan, déli  irányba elnyúl‐
va. A hangsúlyosabb szerepű Kossuth utca keleti oldala mentén 
több  nagyobb  teret  alakítottak  ki,  kulturális,  közigazgatási  és 
reprezentációs  célokra.  Az  utca  átellenes  oldalán  azonban 
megtartották a zárt történelmi beépítést. Egyetlen helyen nyílt 
meg a tömör térfal, az új Városháza előtt, amelynek saroképü‐
lete a  főutca hagyományos építési vonalát követte, de a mel‐
lékutca  fele a  tömegét visszahúzták, a bejáratot  innen nyitot‐
ták.  Az  így  kialakuló  kis  tér  egyszerűsége,  a  többi  sematikus 
városi tér ismeretében különösen értékelendő.  
 

                                                      
34 tervező: Bán Ferenc, 
35 Nem véletlen, hogy az épület  jelentős állagromlása, avulása,  funkcióvesztése nyo‐
mán  felmerülő kérdésre miszerint bontás vagy átépítés?, a helyiek ez utóbbi mellett 
szavaztak, egyedi védelemre szánván az épületet. lásd még Kulcsár Attila DLA építész: 
Új Művelődési Ház Nyíregyházán: csak szülőifelügyelettel? 
http://www.szon.hu/hirek/Szabolcs‐Szatmar‐Bereg/cikk/uj‐muvelodesi‐haz‐
nyiregyhazan‐csak‐szuloi‐felugyelettel/cn/news‐20090210‐04364181 
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Szekszárd  új  intézményközpontja  a  vasútállomástól  a  törté‐
nelmi  központ  felé haladó, parkos  gyalogútra  szerveződött,  a 
központhoz  közelítve egyre  sűrűsödő beépítéssel. A park  laza 
építészeti  környezetében  az  anyagában,  építészeti  világában 
egységes,  tömörségében  városias  épületegyüttes  határára,  a 
gyalogútra  markánsan  keresztbe  álló  épületet  helyeztek,  a 
földszintjén  árkádos  átjárási  lehetőséggel.  A  környezetéből 
kimagasló épület  (MSZMP  székház) határozottan  jelezte a két 
különböző minőség  közti  váltást,  a  park  felől már messziről 
egyértelmű térfalként kijelölve a határt. 
 
A térképzésnek egy izgalmas  példája található Szombathelyen. 
Az  Iseum  környékén  kulturális  alközpont  alakult  ki,  amely  a 
városközpontnak  a  legdélibb  pontja  és  egyben  határa. A  sza‐
badtéri múzeumhoz kapcsolódó új épület ugyan nem  térhatá‐
roló,  hatalmas  fekvő  hasábja  azonban mégiscsak  egyértelmű 
vizuális lezárás teremtett.  
 
Végezetül itt kell megemlíteni két veszprémi esetet, mindkettő 
a  szétzilált és újonnan átépített városközponti  területen  talál‐
ható. A központ egyik elsőként megvalósult épülete az MSZMP‐
székház  volt,  amely  a már  ismert módon,  az  útra  keresztben 
álló tömegével a városba Budapestről érkezőt fogadta. Az épü‐
let  főbejáratát  is  innen nyitották, ami meglepő ellentmondás‐
ban volt azzal, hogy a városközpont új főtere és további épüle‐
tei is a mögötte lévő területen helyezkedtek el.  Az épület bejá‐
rati  tájolása kifejezi, hogy  főhomlokzatként valóban az út  fele 
forduló oldalt tekintették. 
A veszprémi központban található még egy további, igen speci‐
ális eset, amelyet éppen egyedisége miatt indokolt említeni. Az 
új  épületegyüttes  többször  változó  tervek  alapján,  több  lép‐
csőben  épült,  fokozatosan  felőrölve  a  történeti  épületállo‐
mányt. Az építkezés egy  idő után elakadt, a nagyravágyó kon‐
cepciót  befejezetlenül  hagyva,  terhes  feladatként  hárítva  az 
utókorra  a  sérült  terület  gyógyítgatását.  Ennek  a  kényszerű 
helyreállító, rehabilitáló folyamatnak az egyik jelszerű gesztusa 
az új központ gyalogosutcáján megépített posta lett. Az épület 
az  építési  vonalon  túlnyúlva,  beleállt  az  utcába,  határozott 
szándékkal mutatva régi és új határát. 36 
 

 
D.   A  felsorolt minták  közül  az  egyetlen, 
amelyben  az  új  épület  szerepe  nem  lokális, 
hanem városközponti, sőt olykor városi.  
Az  államszocialista  időszak  talán  leginkább 
elhíresült  városépítészeti  eszköze  volt  a  verti‐

kális hangsúlyok alkalmazása  lakóterületek,  intézményközpon‐
tok kijelölésére. A különböző, periférikus helyzetű, de a  teljes 
várostest‐városkép szempontjából nyilvánvalóan nem elhanya‐
golható  hatású  toronyházakkal  e  disszertáció  nem  foglakozik, 
csak a városközponthoz valamilyen módon kapcsolódó esetek‐
kel. 

                                                      
36 tervező: Ruttkay Ottó 
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Számos városunkban –  így a vizsgált  települések mintegy két‐
harmadában  ‐  jelentek meg kifejezetten magas vagy a környe‐
zetükhöz  mérten  léptéktelenül  kimagasló  épületek,  a  város‐
központhoz kapcsolható szituációkban. Városszerkezeti helyük 
elemzésekor  azonban  különböző,  jól  elkülönülő,  szempontok 
érhetők tetten. 37  
Az önálló beépítésű építészeti együttesek ‐mint Szolnok, Pécs‐ 
mindegyikénél  szerepelt  magas  épület.  Az  átépülő  tömb‐
re/tömbökre elkészített  tervek  fontos kompozíciós eleme volt 
a  kimagasló  vertikális  hangsúly,  amelyet  az  új  épületcsoport 
szempontjából fogalmaztak meg. E magasházaknak a városszö‐
vettel, mi több a teljes várostettel való viszonya nem szerepelt 
a  szempontok  között.  Ahogy  e  területek  a  térbeli  helyének 
megtalálásakor, a városszerkezeti kapcsolataik, a városszövet‐
be való beékelődésük során nem törekedtek a kontextus meg‐
teremtésére, úgy a városépítészeti eszközöknél sem; e  lépték‐
ben is a saját belső logikát, szerkesztési, kompozíciós, formalis‐
ta elvet követtek.  
 
Kecskemét, Győr esetében másfajta tendencia érvényesült. Itt 
a  magasépületek  megjelenése  az  új  közigazgatási  épületek 
helykijelölésének következménye volt, vagyis az épületet nem 
egyszerűen  a  térplasztika,  a  formalizmus,  hanem  az  elvárt 
üzenethordozó  szerepkör emelte  ki  a  környezetéből. Nyilván‐
való volt, hogy az új épület magas  lesz – hiszen demonstratív, 
jel  szerepet  is  betöltött.  Egy  egymásra  épülő,  különböző  lép‐
tékben  gondolkodó,  az  összefüggéseket  több  szinten  vizsgáló 
tervezési  folyamatnál  a  tervezett  épület  szerepköre  és  építé‐
szeti kívánalmai, valamint az ahhoz legmegfelelőbb városi hely‐
szín  megtalálása  annak  tudatában  is  történik,  hogy  az  épü‐
let/ek hatására a városi morfológia miként változik. Ennek hiá‐
nyában egy városi jel jelenléte nem csak bántó, de értelmetlen 
is  ‐  épületet  ugyan  jelöl,  de  városi  kontextusa  híján,  jelölése 
öncélú. Kecskeméten a városközpont kettős tornya a hiábava‐
lóságnak  ezt  az  érzetét  sugallja,  az  igyekezetet,  hogy  fölé 
emelkedjen valaminek, aminek amúgy sem része.  
 
Győrött a helyzet sokkal kedvezőbb, hiszen a Városháza gran‐
diózus tömege környezetének új léptéket adott és hagyományt 
teremtett  a  szabadon,  térben úszó  individuális épület. A Me‐
gyeháza  Városházával  szemközti  új  irodaháza  kortárs  válasz, 
amelynek léptékét a városszerkezeti helyzet, a nagy közlekedé‐
si felületek és a légtérarányok fogadják be. 
 
Gondolkodásában  –  öncélúságában  ‐  a  kecskemétivel  sokban 
rokonítható Veszprém  (építése  idején az ország  legmagasabb‐
nak titulált) toronyháza. A kecskeméti megyei (hivatali és párt) 
irodaházat az épület‐és környezete közötti autista viszony teszi 
megkérdőjelezhetővé. Nem  a  funkciója  a  vitatható,  hanem  a 
hatalom magasházban történő manifesztálása.   

                                                      
37 Kaposvár, Eger, Békéscsaba, Tatabánya, Nyíregyháza, Székesfehérvár 
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Veszprémnél  azonban maga  az  épület  jelenléte  értelmetlen. 
Építését érezhetően egyetlen szándék, a kivagyiság motiválta.  
 
Ugyancsak  jelszerepet  töltenek be Debrecen, Szolnok, Békés‐
csaba  toronyházai. Ezek  az épületek már  azon  csoportba  tar‐
toznak, melyeknél a magasság nem egy új városépítészeti egy‐
séget,  sem  egy  új,  kitűnni  akaró  épületet  jelöl meg,  hanem 
városszerkezeti  léptékben  és  vonatkozásban  kíván  egy  helyet 
megkülönböztetni.  Debrecenben  a  közel  szimmetrikus  törté‐
nelmi várostest a Piac utcára, mint középtengelyre szerveződik. 
E hosszú várostengelynek az északi végpontja, a Kálvin tér körül 
kialakított  egyházi  és  közigazgatási  épületegyüttessel  nagyvo‐
nalú lezárást kapott. A déli végpont, a vasútállomással funkcio‐
nális ellenpontot ugyan  jelentett, de építészetit nem. Az állo‐
máskörnyék háború utáni városias kiépítése e tekintetben fon‐
tos gesztus volt; az új  téren egy építészeti vertikális hangsúly 
elhelyezése  a  városközpont  szerkezetének,  működésének  is‐
meretében jól elfogadható, tiszta megoldás. 
Szolnok  vasútállomását  és  városszerkezeti  főtengelyét  is  egy 
magasházzal jelölték meg, s hasonlóan (a városi főtér végpont‐
jának vertikális hangsúllyal való megjelölése szándékával) épült 
Békéscsaba lakótoronyháza is. 
A városszerkezetileg kiemelt pontok morfológiai megkülönböz‐
tetésére  használt  magasházakat  még  számos  városunkban 
találunk. 
 
Salgótarján Karancs Szállója38 a központi, új tér megjelölésére, 
kontrasztban a művelődési ház hosszan, laposan a térre rányú‐
ló  tömegével egy klasszikus városépítészeti gondolkodás meg‐
jelenési  formája.  A  szabályos  formájú  téren  aszimmetrikusan 
kimagasló  épület, mivel  a művelődési  házzal  építészetileg  el‐
lenpontozzák  egymást,  még  most  is  képes  a  térnek  vizuális 
hangsúlyt  adni,  noha  a  környezetükben  időközben megépült 
toronyházak nyomán a város morfológiája gyökeresen megvál‐
tozott. 
 
Szegeden a szűken vett belváros kapujában, egy a’60‐as évek‐
ben átépülő  lakótömb sarkát „magasították meg”. Az épület39 
nemcsak  a  magasságával  hat.  Szándéka  egyértelmű,  hiteles, 
építészeti  részletei  meggyőzőek;  tudatos,  gondos  döntés 
eredménye  volt  a  környezetéből  kiugró  épület,  a  Tisza‐hídról 
érkezve kijelölte a központ határát és a felé vezető irányt. 
 
Több helyen előfordul, hogy az épület építészeti minőségével 
nem hat; üzenetértéke egyszerű,  funkcionális. Zalaegerszegen 
a magasépület az új városközponti  főutca városias beépítésé‐
nek  legdélibb  pontját  jelöli  – mutatja  eddig  tart  a  központ, 
innen valami más kezdődik. Szegeden a Tisza parti szálló a vá‐
rosi  körút  északi  végpontját,  a  városközpont  egy meghatáro‐
zott helyét jelöli meg.  

                                                      
38 tervező: Jánossy György 
39 tervező: Borvendég Béla 
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Szombathelyen  többször  is  éltek  a magasház  városszerkezeti 
hangsúlyt  képző  szerepével.  A  már  többször  említett  Iseum 
környéki  kulturális  alközpontot  egy  szálloda  középmagas  tö‐
megével jelölték meg. A központ egyik fontos szerkezeti eleme, 
a Kőszegi utca északi végpontja is kapott egy magasházas lezá‐
rást. Ez utóbbi  igen sok kételyt ébreszt, de nem csak  léptékte‐
lensége miatt. Az utcával közel párhuzamosan haladó, hasonló 
szerepkört betöltő Király utcát ugyanis a megyei sportcsarnok 
már leírt téregyüttese zárja. Ritka, hogy ugyanarra  a városépí‐
tészeti  helyzetre  két  (közel  azonos  időben  adott)  válasz, 
egymás mellett  legyen  látható. A magasház  artikulálatlan  vá‐
rosépítészeti gesztusa nem tudja  felvenni a versenyt a köztér‐
hálózatra szervezett, térrel záródó tengely kompozíciós értéke‐
ivel. 
 
III.4. 
 

A kölcsönös visszacsatolásokkal, egymásra ható dönté‐
sek  eredményeként megszülető  városépítészeti‐építészeti mi‐
nőség együttes jelenléte nyújtja a katarzis, vagy csak egyszerű‐
en  a  jóleső  helyénvalóság  érzését.  Ritka  a  kettő  szerencsés 
együttléte,  s ahol az egyik alul marad a másik mögött, annak 
értékét is rontja. Mesterséges elkülönítésük ugyan a gyakorlat‐
ban  indokolatlan,  azonban  egy, okok  ‐  eredmények összefüg‐
géseit kereső elemzésben, az objektív megítélés egyik eszköze 
lehet. 
 
A vizsgált korszak épületeivel kapcsolatban igen nagy zavarban 
van a hazai kortárs várospolitika. Az épületek nem  illeszthetők 
a mai, sűrűn változó, trendeket figyelő, a variabilitást, a változ‐
tathatóságot  és  az  ideiglenességet  sokszor  előtérbe  helyező 
városhasználatához. Kötődésük túlságoson erős saját korukhoz, 
s e kor megítélése meglehetősen előítéletes. Ezért számos vá‐
rosban óvatosan kerülgetik, átmeneti  funkciókkal hasznosítják 
a kor épületeit, s kevés helyen merik alkotó módon újraértel‐
mezni a szerepüket. A városi kontextusuk elemzése segítséget 
nyújthat annak eldöntésében, hogy a város mit tud átmenekí‐
teni, mi rehabilitálandó, gyógyítandó, mi tekinthető hegnek, de 
a városfejlődési folyamatban lenyomatként megtarthatónak és 
melyek azok az értékek, melyek átöröklésre méltóak. Legyen az 
„csak”  egy  jó  helyen,  jól  megválasztott  funkció,  egy  szépen 
komponált telepítés, egy városi térkapcsolat vagy egy építésze‐
ti gondolat. 
Néhány  város már próbát  tett: Debrecen MODEM40‐je  csak  a 
funkciót mentette  át,  elbontva  a  hajdani  (sokak  szerint  igen 
sivár) művelődési házat  és helyére  egy mai programmal, mai 
eszközökkel megfogalmazott, de nagyságában, telepítésében a 
korábbitól eltérő épületkomplexumot helyezve. Azt őrizte meg 
a korábbiból, ami legjobban működött, a várostest‐kontextust, 
a funkció helyét a városi térben. 

                                                      
40 Az elbontott Művelődési Ház helyén Kováts András tervei alapján két ütemben 
művészeti galéria épült. (MODEM‐Modern és Kortárs Művészeti Központ) 
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A  szolnoki  művelődési  háznak  megtartották  a  várostestbeni 
helyzetét,  városszövetbeni  és  városépítészeti  kontextusát,  és 
az építészeti újraértelmezést választották. 
Városépítészeti értelmezésben a szakdolgozat elemzései során 
alkalmazott  kontextus‐léptékek  azok,  melyek  nevesíthetők.  
Minden valószínűség  szerint azonban a kontextusnak van egy 
további,  a  dolgozat  által  nem  tárgyalt  és  az  épületekre még 
inkább  ráközelítő építészeti olvasata  is. E dolgozatban  a  fenti 
aspektus  vizsgálatára  nem  került  sor,  hiszen  ahhoz  egészen 
más mélységű,  ismeretű  és más  szempontokat  is  figyelembe 
vevő elemzések szükségesek. Az épületek építészeti minősége, 
milyenségének nagyon  különböző  –  eszmei,  komponálási,  sti‐
lisztikai, művészi, strukturális,  funkcionális, építéstechnológiai, 
stb.‐ okai nem  lehetnek e dolgozatnak  részei, noha nyilvánva‐
lóan erősen kihatnak egy épület/épületegyüttes városépítésze‐
ti megítélésére is. 
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IV. AZ ÉRTEKEZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI ‐ TÉZISEK 
 
 
1. A VÁROSKÖZPONT ÉRTELMEZÉSE 
 
A városközpont nem egy kompakt, lezárt egység. Időben alakul, változnak a határai, a belső hangsúlyai, 
az egyes területrészeinek a szerepe. Olykor új területek  irányába terjeszkedik (spontánul vagy  irányítot‐
tan), új pólusokat képezve, miközben korábbi fontos pontjai esetleg egy időre elcsendesednek vagy funk‐
ciót  váltanak. A  városközpont  kiterjedése  változó,  az  intézményi  fejlesztések  kisugárzásai  és  az  azokat 
összekötő belső városszerkezeti kapcsolatok alakulása  folytán határai  időről‐időre módosulnak. Területi 
kiterjedése tehát nem köthető egzakt határokhoz. 
 
 
2.  A  KONTEXTUS ÉRTELMEZÉSE ‐  
 
A.  Azt a többléptékű kapcsolati rendszert, amely egy adott helyhez, adott szituációhoz tartozó vá‐
laszként  létrehozott,  városi  épület/épületegyüttes  és  környezete  közötti  térbeni  és  időbeni  kötődéssel 
létrejön, városi kontextus‐nak nevezhetjük.  
 
B.  A városi kontextus több tényezőből áll és több, különböző léptékben értelmezhető. Egyes szintjei 
nem egymásra, hanem egymásba épülnek, vagyis a szintek ugyanannak a dolognak, a lépték különbség‐
ből fakadó különböző olvasatai. A lépték meghatározza a kontextus olvasatát. 
 
C.  A városközponti bővítések minőségét a várostest(D)–városszövet(E)‐ városépítészet (F) mindhá‐
rom  szintjén  teljesülő kontextus garantálhatja. Bár a  várostestbeni  térbeliség bizonyos helyzeteinek  le‐
hetnek a városszövetre vonatkozó törvényszerű konzekvenciái és egyes városszöveti‐kontextus‐helyzetek 
megteremthetik a városi elemek közötti, bizonyos városépítészeti alaphelyzetek előfeltételeit, azonban a 
kontextus három szintje nem ágyazódik feltétlenül egymásba.  
 
D.  A várostest‐kontextus léptéke az új épületek/épületegyütteseknek a meglévő beépített területen 
(várostesten) belüli  térbeli helyzetének vagy más  területegységekkel  (jelen esetben: meglévő városköz‐
pontokkal) kialakított térbeli viszonyának elemzésére alkalmas.  
 

Az új építéseknek a városközponthoz  fűződő  térbeli viszonya kihat a központ működésére, belső erővonalaira, bizonyos 
esetekben a kiterjedésére is. Ezért a városközpont‐alkotó új építések helykijelölésénél alapvető a várostest léptékű kontex‐
tusnak, vagyis az új építésnek a meglévő beépített területhez, és különösen a város központjához fűződő téri viszonyának 
a vizsgálata. 

 
E.  A városszövet–kontextus léptékében, az épületnek/épületegyüttesnek (az utcaszerkezet, a beépí‐
tett és beépítetlen területek arányával és a telekstruktúra által kirajzolódó) a városszövettel való kapcso‐
lata vizsgálható. A városszöveti kontextus az épület/együttes közvetlen környezeti beágyazódásnak lépté‐
ke.  

A várostérképekre ráközelítve, az új  léptékben a kontextusnak más olvasatai élesednek ki. A kontextus ezen értelmezési 
szintjén a beékelődő/csatlakozó új  terület szövete, belső szerkezeti rendje, a beépítése  jellege, és mindezek együttes vi‐
szonya a befogadó szövet hasonló elemeihez mutatják meg a kontextus létét vagy nemlétét s annak milyenségét. A téri‐
ség kontextusának szintjén elhibázott döntés nem okoz feltétlen konfliktus helyzetet a szövet kontextusának szintjén. 
Egy‐egy térbeli helyzethez a szövet többféle lehetséges válasza létezik, úgy magában az újonnan beépített területen belül, 
mint annak a meglévőhöz való viszonyában. A lehetséges kombinációk közül, az értekezés csak a megvizsgált esettanul‐
mányokban előforduló szituációkat emeli ki.  

 
F.  A  városépítészeti  kontextus  léptéke  az  épület  közvetlen  kapcsolatait,  a  környező  épületekkel, 
határos városi elemekkel (terekkel, utcákkal) kialakított tér‐ és tömeghatásait mutatja.  
 

A városépítészeti kontextus a városi struktúrán belüli harmadik, vizsgált szintje a városépítészet és az építészet határán 
mozog. Ez az a lépték, az a ráközelítés, amelyben a városépítészet szóösszetétel a legteljesebben és legkonkrétabban va‐
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lós formát ölthet, amelyben az épületek konkrét formát öltve a magassági viszonyaikkal jelennek meg – vagyis a kontex‐
tus valóban térbelivé, háromdimenzióssá válik. 

 
 
3.  VÁROSKÖZPONTI KONTEXTUS‐SZINTEK AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUSBAN 
 
A.  Az államszocializmusban az új városközponti építések  térbeli, várostest‐béli kontextusának  leg‐
főbb jellemzője, hogy többnyire a történeti városközpontok szoros közelségében – olykor területileg abba 
ékelődve – épültek, gyakran több új épület csoportos elhelyezésével. 
 
B.  A települési szövet kontextusának szintjén a szocialista realizmust követő államszocialista város‐
központ  építések  a meglévő  városszerkezeti  elemek  (utcák)  nyomvonalát  jellemzően megtartották,  a 
tömböket,  valamint  a  telekstruktúrát  azonban  gyakran  átírták.  Ennek  nyomán megváltozott  a  beépí‐
tett/beépítetlen területek aránya, a közterületek légtéraránya, az új épületek léptéke. Mivel a telekosztás 
a város építészeti léptékének is a mércéje, a megépült intézmény‐központok hatása elsősorban a meglévő 
városi  lépték megbolygatásában nyilvánult meg. Az utca‐tömb viszonyában, vagyis a síkmorfológia szint‐
jén lezajlott léptékváltás, értelemszerűen a magassági morfológiai viszonyokra is kihatott. 
 
C.  Az államszocializmusban a várost sokszor, mint komponálandó művet tekintették. Bizonyos épü‐
leteket egy‐egy városi tengely lezárásaként, vertikális vagy olykor horizontális hangsúlyként helyeztek el. 
Ennek során az épület  jel‐szerepe  fontosabb volt, mint a közvetlen környezetével, a szomszédos épüle‐
tekkel és a határoló közterületekkel való viszonya. Tehát  számos esetben a városépítészeti kontextust 
alárendelték az épület várostestbeni és városszerkezeti helyzetéből adódó térbeli hangsúly szerepének. 
 
 
4.   A TÖBB‐SZINTŰ KONTEXTUS HIÁNYÁNAK HATÁSA AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUSBAN 
 
A.  A magyar városközpontok arculatát jellemzően a szocialista realizmust követően lezajlott építések 
alakították, melyek szemléletében a történelmi örökség kettős  tagadása érvényesült. A nemzetközi mo‐
dernizmus  felül akarta  írni a hagyományos városszerkesztési és építészeti elveket. Az államszocializmus 
alulértékelte a múlt kulturális és társadalmi örökségét, a városszerkezet hagyományokon és meglévő tu‐
lajdonviszonyokon alapuló  rendszerét. Mindkettő szemléletében negligálta a városi kontextus  fontossá‐
gát. Az államszocialista városközpont építések döntő többségénél e két folyamat egyidejű, egymást erősí‐
tő  hatása  érvényesült;  jellemzően  a modernizmus  adta  a  (város)építészeti  elveket,  az  államszocialista 
építési  jog és gyakorlat pedig az eszközöket (kisajátítás, évtizedekig tartó építési tilalom, változatási tila‐
lom). 
 
B.  Az államszocialista  időszak felrúgta a városkép (több évszázadosan) hagyományosan alkalmazott 
íratlan kompozíciós elveit: 
 sok esetben nem a kiemelt szerepű (intézmény) épületek adták a vertikális városi hangsúlyt; 
 számos esetben a városépítészeti hangsúlyokat nem a városközpontba helyezték. 
Ezzel átformálták a központi városi funkciók városszerkezeti helyzete és a tömegformálás szimbiózisával 
történő üzenetértékét. A (leg)magasabb városi ház már nem jelölte ki feltétlenül a központot, és sokszor a 
funkcionális  szereposztásban  betöltött  helyzete  alapján  sem  bírt megkülönböztetett  szereppel  –  csak 
formai eszközként alkalmazták. 
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IV.‐  A DISSZERTÁCIÓ TÉMÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE 

 
 Négysarkú város avagy Budapest utópiák 1945‐ben –In:Utóirat/ Magyar Építőművészet / 2006.6  
 Dilemmas Dilemmas Apropos of the Role Changes of Hungarian Town Centres after 1945. 

Periodica Politechnica Architecture 2008/2. p 67‐72. 
 A magyar városközpontok átalakulása a II. világháború végétől a rendszerváltásig. In: Építés‐ Épí‐

tészettudomány 36. 1‐2. Akadémiai Kiadó, 2008 jún. (lektorált akadémiai folyóirat Scopus adatbá‐
zisban regisztrált)  

 Magyar településközpontok. (könyvkézirat) szerző: Ihrig Dénes (a városelemzések 1945 utáni idő‐
szakára  vonatkozó  anyagok  szerzőjeként,  valamint munkatársként)  BME  Urbanisztika  Tanszék, 
Bp.2008. 

 
 TOVÁBBI PUBLIKÁCIÓK 
 
 A Tulipán‐vita In:Periodica Politechnica – 1998. 
 Építészek az Európai Unióban – a 85/384 CEE sz. direktíva. In:Műszaki tervezés ‐  ÉTK/2004 (XLIV)1 
 Stílusgyakorlat  In:régi‐új Magyar Építőművészet / 2006.1   
 Only What is a Must for Authenticity régi‐új Magyar Építőművészet/ 2006.4      
 A rejtett lehetőségek háza – Roosevelt tér7/8 In:régi‐új Magyar Építőművészet / 2006.5 
 La cittá e il fiume. In: Architettura in‐Formazione ‐  Palazzo Gravina ‐ 2006/ n.22  
 Speciális fejlesztési programok –( Vállalkozási alapú lakásfejlesztés). In: „Településfejlesztés” BME‐ 

Egyetemi jegyzet‐Bp.2006. 
 Újraértelmezve  In: régi‐új Magyar Építőművészet / 2007.3. 
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„Az, hogy választunk egy utat,  

azt jelenti, hogy a többit elhagyjuk 

aki megpróbál követni minden lehetséges utat, 

‐ a végén mindegyiket elveszíti” 

 

‐ (Paolo Coelho: Brida) 
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Békéscsaba mai  közigazgatási  határa  1994‐ben,  a  belterületi 
határa  2000‐ben  alakult  ki.  Az  1971.  évi  Országos 
Településhálózat‐fejlesztési  Koncepció  részleges  felsőfokú 
központ szerepkört szánt neki. 
1950‐ben  a  városhálózaton  belül  igen  külpontos  helyzetű 
Békéstől  elvéve  a  megyeszékhely  titulust,  Békéscsabára 
helyezték azt ‐ ettől kezdve indult a város nagyobb fejlődésnek. 
Ezt megelőzően egyébként a megyei városok felváltva töltötték 
be a megyeszékhely szerepet: a középkorban a megye névadó 
települése Békés, majd közel 500 esztendeig Gyula volt.  
 
Városszerkezeti  adottságai  számos  szempontból  nem 
előnyösek;   város szerkezetének  fejlődését két  fő útvonal  (44‐
es és 47‐es számú utak), két vasútvonal (Budapest –Békéscsaba 
–Thessaloniki  120‐as  számú  vasúti  fővonal,  a  Nagyvárad  –
Szeged  vonal),  valamint  az  Körös‐csatorna  határozza  meg, 
melyek  a  várostest  szempontjából  igen  nagy  tagoltságot 
okoznak.1 
 
Békéscsaba  II.  világháború  előtti  történelmi  városmagja 
bizonyos  szempontból  az  alföldi  települések  hagyományos 
morfológia „képletét” mutatta. Az északnyugat‐délkelet  irányú 
fő  feltáró  utak  közé  alacsony  és  laza  beépítésű  nagy  telkek 
szerveződtek,  helyenkénti  keresztirányú  átkötő  utcácskákkal 
tagolva. A város központja ‐ melyet néhány intézményépület és 
századfordulón megépített  többszintes  lakóépület  jelölt  ki‐  a 
városon áthaladó egyik hossztengely mentén helyezkedett el. A 
főutca menti sűrűsödés, a városiasabb beépítés – az egyszintes 
épületek  zártsorúvá  válása  révén  ‐  helyenként  a  csatlakozó 
utcákba is benyúlt, azonban magát a központot igen homogén, 
terjengős és jellemzően falusias városszövet vette körül. 2 
 
A  várost  kettészelő,  a  központ  gerincét  adó  főtengely  több 
helyen  kiteresedett.  A  tengelyre  felfűzve  szétszórtan 
sorakoztak  a  város  meghatározó  történelmi  intézményi 
épületei  (ma műemléképületei)  a  XIX.  századi  Fiume Hotel,  a 
Városháza  (homlokzatát  Ybl  Miklós  tervezte),  s  közelében  a 
Jókai Színház. 
Ugyancsak a  főút mellett  található Közép‐Európa  legnagyobb, 
klasszicizáló  későbarokk,  copf  stílusban  épült  evangélikus 
temploma,  amely  a  kistemplom  és  a  gótizáló  katolikus 
templom  tornyaival  a  városi  sziluett  legfontosabb  alkotó 
elemei voltak. 
 

                                                      
1 Békéscsaba Integrált Városfejlesztési Stratégia ‐ 
http://www.bekescsaba.hu/engine.aspx?page=fomenu‐varosfejlesztes 
2  Ihrig Dénes: Magyar településközpontok (kézirat) munkatárs: Kissfazekas Kornélia, 
BME Urbanisztika Tanszék, Bp.2008. 
 

 

 

 

 
A várossziluettet a templomtornyok határozták meg 

 
Körös Hotel 
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1945 után 
A  háború  után  a  mezőgazdaság  „szocialista  átszervezése” 
jelentős  mozgásokat  indított  meg  Békés  megyében  is.  A 
hatvanas  évektől  számos  gyár  indult,  többek  közt  az  üzemi 
területével  a  központba  szinte  benyomakodó  Kner  Nyomda, 
amelynek  nagy  tömege  és  magasháza  máig  meghatározó 
városképi elem. 
A  második  világháborút  követő  évtizedek  gyorsabb 
urbanizációja ugyan Békéscsabát is elérte, a város azonban más 
megyeszékhelyekhez  képest  szolidabb  fejlesztésen  ment 
keresztül, kis számú intézményépítéssel. Ezt jól bizonyítja, hogy 
a szakmai folyóiratok korabeli számaiban neve csak elenyészve 
merül  fel. Városrendezési  tervek  sora készült  ‐ ezek  tervezője 
éveken  át  Ihrig  Dénes  (Városépítési  Tanszék)  volt,  majd  az 
1970‐es  években  Jánossy  György  is  bekapcsolódott,  egy 
Megyei Művelődési Központ tervezése kapcsán.3  
 
A  főtengely mellé,  annak  középtáján  található  a  város  kevés 
számú  központi  intézményeinek  egyike,  a  hatszintes  Körös 
Szálló.4  Az  egyre  jobban  tért  hódító  UNIVÁZ  szerkezetet 
alkalmazó  épület  igénytelenül  egyszerű,  a  főutca 
kiteresedésében  azonban  a  városi  térfalképző  szerephez  
léptéke  megfelelő.  Az  intézményépítések  szolid  léptékét 
egyébként    jól mutatja, hogy  a  szálló  –mint  az új,  „korszerű” 
városi  intézmény  helyi  példája,  a  korabeli  békéscsabai 
képeslapok visszatérő kedvelt  témája volt. mögött az 1960‐as 
években úttörőház épült, majd  „a megye VI. ötéves  tervének 
kiemelt  és  eddigi  történelmének  legjelentősebb  kulturális 
beruházása"‐ként”5  a  Megyei  Könyvtár.  Ez  utóbbi  tervezési 
programja  1973‐ban  indult,  az  alapkő‐letételére  a  meglévő 
eklektikus  könyvtárépület  mellett  1979‐ben,  az  átadására 
azonban  csak  1985‐ben  került  sor.  A  központi  főutcától  az 
épület  leszakad, nem véletlen, hogy egy un. „előcsarnok‐utca” 
lett az egyik a fő, szervező funkcionális és építészeti eleme6 
 
A  város  történelmi  központja  továbbiakban  is  jellemzően  az 
áthaladó  főtengelyre  szerveződött;  északi  végén  a  Kner‐
nyomda  hatalmas  lapos  tömegéből  kiálló  egyetlen  vertikális 
elemével, melynek „ellenpontjaként”, a városközpont délkeleti 
vizuális  lezárásaként,  Jurcsik Károly  terve alapján középmagas 
házat  építettek.  A  főutca  finom  ívelése  miatt  a  központból 
nézve  a  tengelybe  kerülő,  „csillagalaprajzú”  épületet  ‐ 
eredetileg  harmadmagával  ‐  az  általános  rendezési  terv 
irányozta  elő,  egy  már  meglévő  négyszintes  lakótelep  és  a 
történelmi városközpont közötti tömbökbe. A saroktömb 1968‐
69‐ben  lezajlott  kibontása  („szanálása”!)  után  megépített 
tízszintes  lakóháznál „a bontott alaprajzi rendszert  indokolta a 
Szabadság  tér  nézőpontjából  jelentkező,  erősen  vertikális 
tömeghatás igénye….” 7  

                                                      
3 1976. Békéscsaba városközpont tanulmányterve. munkatárs: Hegedüs Péter 
4  terv:1967,  kivitelezés:1970. Verebi  Sándor  (KERTI): Hotel Körös, Békéscsaba  In: MÉ 
1971/3 pp. 32‐33  
5 A tervezői nyilatkozat talán némiképp túlzó. terv: Hegedűs Péter, Csomay Zsófia.  
Hegedűs P.‐Csomay Zs.: Megyei Könyvtár, Békéscsaba. In: MÉ  1986/2.pp.34‐39. 
6 uott. 
7 Jurcsik Károly: OTP középmagas lakóház, Békéscsaba In:MÉ 1970/1 pp.9‐11. 

A városi intézményfejlődés „büszkesége”, a  Körös Szálló,  a 
telepítési rajzon és (fent) egy 1970‐es évek beli képeslapon

 

A városi főtengely dél vizuális lezárása – beépítési terv 
valamint a megvalósult magas lakóépület 

 
A könyvtár terve (mellette, balra az úttörőház – fent a 

Körös Hotel)
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A korszakra jellemzően, számos más városunkban történtekhez 
hasonló  módon  az  1960‐as  években  készült  általános  és  a 
városközponti  részletes  rendezési  tervek, a központ közvetlen 
környezetében  a  terület  „gazdaságtalan  kihasználtságára” 
hivatkozva állami, célcsoportos beruházású több‐ (zömében tíz‐
szintes)  tömbtelkes  beépítést  irányoztak  elő.  A  későbbi 
tervekben ugyan  fokozatosan csökkent a  tömbtelkes beépítés 
és  a  magasházak  aránya,  azonban  az  építési  tilalom  két 
évtizeden  át  fennmaradt,  komoly  állagromlást  előidézve  a 
meglévő  épületekben.  Csak  a  ’80‐as  évek  elején  változtatta 
meg az akkor városi tanács a tervezési programot és kérte egy 
új  rendezési  terv  keretében  a  telekállapotok  maximális 
megtartását és a magánerős építés előnyben részesítését. 8 
A nagyszabású  lakásépítési programból nem sok valósult meg. 
Mégis az 1945 utáni  lezajló  fejlesztések  legfontosabbika, hogy 
egyszerű  eszközökkel  ugyan,  de  törekedtek  az  egyetlen 
főtengelyre  szerveződő  történelmi  városközpontot 
kiterjeszteni,  súlypontját  finoman  áthelyezni.  Nemcsak  a 
történeti  tengelyt  erősítették  új  városias  funkciójú  épületek 
elhelyezésével,  hanem  az  intézmények  sűrűsödésének 
környékén,  a  főtengelyre merőlegesen  (a  színházépület  által 
már  kijelölt)  Andrássy  út  mentén  a  központ  tradicionális 
szerkezetét tovább fejlesztették. Új  intézményként ugyan csak 
a  városi  áruház  saroképülete  került  ide,  de  az  utcát  leszegő 
beépítést  teljesen  átalakították,  földszinti  üzletekkel  kísért 
lakóépületekkel. A  főutcára  csatlakozva, a  történelmi  szálloda 
ellenpontjaként  megépített  új  többszintes  saroképület,  kis 
szögtörésével  „szétnyitotta”  az  utca  torkolatát  és  szinte 
„kapuelemként”  irányította  a  gyalogosmozgásokat,  jelezve  a 
központ területi kiterjedését, terjeszkedését. 
Az új főutcát szegő, (telkenként átépülő) többlakásos lakóházak 
városias  karaktere,  üzletei  új  városi  tengelyt  jelöltek  ki,  a 
korábban  jellemzően  egyutcás  település  központrendszerét 
finoman tovább cizellálva. 
 
 
 
 
Hajdú  vármegye  megalakulásakor,  1876–ban,  Debrecen 
megyeszékhely  lett,  majd  1950‐ben  a  82  települést magába 
foglaló  Hajdú‐Bihar  megyének  is  székhelye  maradt.  Az 
Országos  Településhálózat‐fejlesztési  Koncepció  szerint  az  öt 
kiemelt felsőfokú központ egyike. 
A mai Debrecen  több kis  falu összeépülése nyomán  jött  létre. 
Telepítőként  tevékeny  részt  vállalt a Debreczeni Dózsa  család 
is.9 Központja nagyjából a mai Nagytemplom környéke, mely a 
történeti  városközpontjának  csirájának  tekinthető,  s  amely 
körül  a  város  az  évszázadok  során  koncentráltan növekedett. 
Emellett  azonban  a  település  dél‐délkeleti  irányba  is 
terjeszkedett  s  ezt  követte  a  középtengelyen  a  központ 
fejlődése. 

                                                      
8 Ihrig Dénes: A rehabilitáció tapasztalati alföldi városiankban Békéscsaba példáján . In: 
Városépítés. pp.73‐80 
9 Ihrig Dénes Magyar településközpontok c. minisztériumi megbízásra elkészült kézirat 
(lektorálás alatt) munkatárs: Kissfazekas Kornélia (BME Urbanisztika Tanszék, Bp, 2008) 

2.  DEBRECEN  

 

 

A Megyei Könyvtár

 
Az áruház saroképülete a város új gyalogos utcájában

Az Andrássy út és a főutca saroképülete
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Már  a  XIV‐XV.  századra  kirajzolódott  a  valamikor  sánccal 
körülvett  város  ‐  ma  történelmi  városmag  ‐  jellegzetes 
kerekded  formája.  Ennek  kissé  északra  tolt  súlypontjában 
alakult ki a központ tölcséresen szétnyíló tere. A piactér a mai 
Kálvin tér helyén működött. A központi magtól dél fele haladó 
Piac  utca‐Várad  utca  egyre  szűkülő  keresztmetszetű  tengelye 
szinte  egyenlő  két  féltekére  osztotta  a  várostestet,  melyre, 
mint  főtengelyre  bordaszerűen10 csatlakoztak  a  kelet‐nyugati 
irányú  utcák.  Ez  a  szerkezet  napjainkig  szinte  érintetlenül 
megmaradt.11  
A kereskedelem a XX. század elejére az észak‐déli tengelyen és 
az összekötő utcákon lévő házak földszintjére települt. 
A  mezőváros,  amely  falusias  beépítése  és  arculata  mellett  
Magyarország második  legnépesebb  települése  volt,  kiterjedt 
kereskedelmi  kapcsolatai  révén  Pesttel  is  konkurálva12   a 
módosabb  városok  közé  tartozott.  E  gazdagság  ellenére 
arculatában,  intézményi  ellátásában,  a  lakóinak  nyújtott 
városias szolgáltatások és lehetőségek terén jóideig nem sokat 
kínált.  
A  városi  kultúra  erőteljesen  kötődött  az  egyház  és  oktatási 
létesítményeinek  jelenlétéhez.  A  Piac  téren  felépült 
Református  Nagytemplom,  a  Piac  utca  hosszú  tengelyébe 
helyezett  tömegével  és  hátterében  a  kollégiummal  a  főtér 
egyházi funkcióját erősítette. 
 
1945 után 
A  II.  világháború  után  a  nagy  kiterjedésű  várost  jelentősen 
érintette  a  földreform  majd  a  tagosítás.  Noha  közigazgatási 
területe és lakosszáma számottevően csökkent, még jóideig így 
is a legnagyobb határú magyar város maradt. 
 
A  II.  világháború  utáni  Debrecen  városépítészetében  nem  az 
átalakítások,  a  szerkezeti  változások  (új  utcanyitások  vagy  új 
közterületi  szabályozások)  lettek  meghatározóak,  hanem  a 
jelentősebb  egyedi  átépítések  és  az  ezekkel  járó  beépítési 
karakterváltások.  Az  arányos  és  szimmetrikus  várostest 
megmaradt,  s  ebben  a  városközpont megtartotta  az  eredeti 
koncentrált  súlyvonali  helyzetét,  két  végén  egy‐egy  lezáró 
térrel, a Kálvin valamint a Petőfi térrel.  
A  történeti  városközpontban  a  szerkezet  nagyon  szépen, 
tisztán megőrizte  az  eredeti,  főtengelyre  szervezett  „csápos” 
rendszerű utcarendszerét, annak hierarchiáját és hangsúlyait. 
 

                                                      
10Ihrig Dénes (munkatárs: Kissfazekas Kornélia):Magyar településközpontok,  
BME Urbanisztika Tanszék, Bp.2008  
11  A  Kálvin  térről  a  Kossuth  térre  és  déli  irányú  meghosszabbítására  korábban 
áthelyeződött piactér először vásártérré alakult, majd már a késő középkorban elvált a 
két  funkció.  A  vásár  funkció  valószínűleg már  a  XVII.  század  elejétől  fokozatosan  a 
keresztirányú  utak,  a  sánckapu  előtt  kiszélesedő  terekre  tevődött  át.  A  XIX.  század 
végére, a XX. század elejére a piac a központtól keletre a Csapó utca és a Rákóczi utca 
térségébe költözött, ma  is  itt  található  többször átépített  formában. A vásár pedig a 
város nyugati végén foglalta el a Széchenyi u. végén az ún. „Külső vásárter”‐et ‐ Ihrig  
12 Balogh István: Debrecen – Magyar műemlékek‐ Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata – 
Budapest, 1958  
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Szerkezeti  vonatkozásban  tehát  csak  kisebb  részleteiben 
változott,  az  épületállománya  azonban  helyenként  az  utcák 
építészeti  karakterét  megváltoztató  módosításokon  esett 
keresztül.  
 
Az  1945  után  épült  intézmények  is  jellemzően  e  főtengelyre 
települtek.  Ide  került  1950‐ben  (követve  a  közigazgatási 
épületek  építési  hagyományait)  a  háború  utáni  első  nagyobb 
szabású  intézményépület,  az  egyesített  Hajdú‐Bihar  megye 
Tanácsépülete.13 
1958‐ban  jelentős  sikert  aratva  a  korabeli  szakmai 
közvélemény előtt a főutca keleti oldalán ‐ a régi Megyeháza, a 
Kistemplom és Városi Tanács épületei által kijelölt csomósodási 
ponton‐  felépült  a  kereskedelem  fontos új  eleme,  a Centrum 
Állami Áruház  (Mikolás Tibor  terve14 alapján), amely az 1965‐
ben  San  Paolóban  megrendezett  VIII.  Biennale  kiállítására 
kiküldött 19 ház egyike volt.15  
 
A  településközpont  észak‐déli  irányú  bővülésének  egyik 
meghatározó mozgatóereje  a  Piac  utca  déli  végpontjában,  a 
jelentős  háborús  károkat  elszenvedett  vasúti  nagyállomás,  az 
elpusztult  református  Ispotály  és  a  zsinagóga  környékének, 
vagyis a mai Petőfi  térnek a  rendezése volt. A korábban  jóval 
kisebb  Petőfi  térnek  egy  lakótömb  szétbombázása 
következtében kialakult rendezetlen, romos állapota miatt vált 
szükségessé  az  újraértelmezése. A  Piac  utcai  tengelyt  lezárva 
teret hoztak létre, melyen az 1960‐as évektől Boruzs Bernát és 
Sum Mihály  tervei  szerint  jellemzően  lakó  funkciójú  épületek 
sora  épült.  16  A  tér  központi  épületének  az  állomásépületet 
szánták (tervező: Kelemen László, 1961). Helyét ‐ a korábbihoz 
képest  jelentősen  északra  húzva  ‐ módosították. Ugyan  a  tér 
nem  volt  komolyabb  intézményfejlesztés  helyszíne,  azonban 
város középtengelyének végpontjaként városszerkezeti szerepe 
meghatározó.  
 
Ahogy hajdan a Csapó utca a Kossuth utca és a Szent Anna utca 
„végpontjában”  jel‐szereppel  elhelyeztek  egy‐egy  templomot, 
úgy  a  XX.  század  végi  városépítészet  is  törekedett  a  saját, 
korához  méltó  városképi‐,  és  városépítészeti  hangsúlyok 
kijelölésére. 1973‐ra tehát megépítették a Petőfi tér délnyugati 
részén,  szinte  a  nagytemplom  ellenpontjaként  a  város 
legmagasabb lakóépületét, egy 25 szintes toronyházat, amely  

                                                      
13  :terv:  Molnár  Péter,  társtervező:Malomsoky  József.  Bonta  János:  A  magyar 
építészet egy kortárs szemével 1945‐60, Terc Kft, 2008. 
14 terv: 1958, építés:1961. Mikolás Tibor Ybl‐díj  II.fokozat „a Debrecen Vöröshadsereg 
u.  70‐74.  sz.‐  alatti  épület  terveiért”;  Évek, művek,  alkotók  –  Ybl Miklós‐díjasok  és 
műveik 1953‐1994. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Bp., 1995. p.142. 
15„…Mikolás  Tibor    épületében  feltétlenül  értékelnünk  kell  azt  a  törekvést,  amellyel 
létesítésekor  a  típusszerkezetek  és  egyéb  gépi  kötöttségek  béklyóitól  szabadulni 
igyekezett. Merész  és  forradalmi  tett  volt  ez  a–  ha  nem  is  kielégítő  eredményű  – 
homlokzat  képzési  kísérlet.”  Vidos  Zoltán:  Egy  kiállítással  kapcsolatos  néhány 
megjegyzés In:MÉ 1966/ p.61‐62 
16 terv: Boruzs Bernát‐Sum Mihály  (terv:1967, kivitel 1968‐69) Sum Mihály: Lakóépület, 
Debrecen, Petőfi tér In: MÉ 1971/2 p. 18 
Borutz Bernát (DTV): Lakóház Debrecen, Petőfi tér In: MÉ 1966/5 pp. 20‐24 
Boruzs  Bernát  1972‐ben  az  Ybl‐díj.  III.  fokozatát  kapta  „a  Debrecen,  Petőfi  tér  és 
környéke  lakóépületei  tervezéséért”  Évek,  művek,  alkotók  –  Ybl  Miklós‐díjasok  és 
műveik 1953‐1994. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Bp., 1995. p.257. 

 

 

 

 

 

 

A Petőfi tér új épületei

A városközpont tradicionális középtengelyét délről 
lezáró épületegyüttes‐  beépítési terve

és makettje



                                                   67 
 

 az  Erzsébet  utca  tengelyében,  amelynek  figyelemfelkeltő, 
városkapu elem szerepet szántak17  
„Az  épületegyüttes Debrecen,  Petőfi  tér  délnyugati  részén,  a 
vasútállomás  épülete  közelében  épül.  Elhelyezésének 
jelentősége  abban  áll,  hogy  a  Vöröshadsereg18  útja  egyik 
jelentős  motívumának,  a  Nagytemplomnak  ellentpontját 
képezi,  mintegy  „befejezi„  a  Vöröshadsereg  útját  a 
vasútállomás  felöl.”  A  vasútállomás  elött  térré  szélesedő  út 
(Petőfi  tér),  ha  méreteiben  más  is,  de  jellegében  azonos  a 
Nagytemplom elötti kiöblösödéssel….”19 
 
Az 1970‐es évek elejétől közintézmények sora épült. E korszak 
eredménye többek közt a hajdan Hajós Alfréd és Villányi Lajos 
tervezte  Arany  Bika  Szálló  bővítése20,  a  Déry Múzeum  keleti 
oldalán  a  teret  lezáró  székház,21valamint  a  Hunyadi  utca 
megnyitásával  kialakuló  tömb  Péterfia  utcai  oldalán  a 
szakszervezeti székház22, mellyel lezárult a Kálvin tér beépítése. 
Az említetteken kívül az 1960/70‐es években ‐illeszkedve a zárt 
térfalakba‐  a  főtéren  több  új  épületet  is  emeltek;  ezek 
némelyikének  környezetidegenségét  nem  magassága  vagy 
léptéke  okozza,  hanem  a  mai  szemmel  „avult”  építészeti 
megfogalmazása és anyaghasználata. 
Az  egyetlen  nagyobb  volumenű  intézmény,  amely  nem 
kapcsolódott  közvetlenül  a  városi  középtengely  vonalára,  az 
1979‐ben  épült  Kölcsey  Ferenc  Megyei  Művelődési  Központ 
volt23.  A  korábbi  korok  is  előszeretettel  helyezték  el  a  főtér 
vonzáskörzetében  a  nagyobb  épületegyütteseiket,  jellemzően 
egy‐egy  új  városi  térre  szervezve. A  Kollégium,  a  Református 
Főgimnázium,  a  Déri Múzeum mellett  a  Kölcsey Művelődési 
Ház  és  tere  is,  a  Nagytemplom  takarásában,  de  a  belvárosi 
térsorra kapcsolódva épült  fel. Városszerkezetileg  jó helyen, a 
történelmi épületekhez hasonlóan azonban  igen magányosan, 
önálló  entitásként  „maradt”. Hajdani  környezeti  és  építészeti 
kapcsolatainak  megítélése  a  terület  átépítésének 
következtében  legfeljebb  már  csak  a  régi  fotók  alapján 
lehetséges.24 
 
Érdekes a nagytemplom mögötti Kálvin tér, amely ‐ bár komoly 
intézményi  épületek  határolják‐  tényleges  térélményt  nem 
nyújt. Az axiálisan a  templom  főhomlokzatára  vezetett – már 
többször emlegetett városi középtengely‐ a templomot keletről 
megkerülve  ér  ide,  hogy  aztán  e  téren  áthaladva  teljesen 
kettévágja azt. Folytatása, a Péterfia utca, amely szerkezetileg  
a Piac utca ‐ Kossuth tér – Kálvin tér főtengely északi folytatása.  
 

                                                      
17 terv:Mikolás Tibor 
18 a mai Piac utca 
19 tervezők: Szabó János, Boruzs Bernát (DTV) 
Boruzs Bernát: Lakóépület‐együttes, Debrecen, Petőfi tér In: MÉ 1970/1 p.8. 
20 terv: Mészáros József‐1972/74 
21 Magyar Nemzet Bank Bihar Megyei Igazgatósága számára, terv: Kálmán Ernő ‐1977 
22 terv: Schmidt Tibor ‐ 1979 
23 terv: Mikolás Tibor és Arató András ‐1978 
24 A művelődési házat elbontották. A helyén Kováts András tervei alapján két ütemben 
művészeti galéria épült. (MODEM‐Modern és Kortárs Művészeti Központ) 
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Amíg délen a Petőfi tér, a vasútállomás horizontális épületével 
és a toronyházzal valóban egy vizuális és szerkezeti végpontot 
jelent, északon ez a vonal „elhal” mivel a Kálvin  tér csak  igen 
bizonytalan  lezárását adja a város e  legfontosabb  főszerkezeti 
vonalának. 
A  városközponti  helyzete  miatt  megemlítendő,  bár  nem 
tartozik  az  államszocialista  időszak  „klasszikus”  intézményi 
fejlesztései  közé,  a  főtér  mellett  megépült  belsőudvaros 
kereskedelmi  épületegyüttes.  Eredetileg  a  Nagytemplom 
melletti  útszűkületet  alkalmatlanak  találták  a  közlekedés 
számára,  és  ezért  a  szomszédos  tömb  történelmi  térfalait 
elbontották. Helyén az ún. Kálvin téri bevásárló udvar az 1980‐
82  évi  régészeti  feltárásokhoz  kapcsolódóan,  több  ütemben 
épült.25  Átjárhatósága,  a  tömbbelsőbe  szervezett  gyalogos 
rendszere  izgalmas  városépítészeti  válasz  két,  hagyományos 
utca  szinte  szövetszerű  összekapcsolására.  Szemléletében, 
beépítési módjában már  a  rehabilitációs‐jellegű  gondolkodás 
mód  felé  mutat,  eszközhasználatával  a  korszakhoz  képest  e 
mértéktartó, de erősen korhoz kötött. 
 
Összegezve  elmondható  tehát,  hogy  Debrecen 
városszerkezetében az 1945 utáni építések nem hoztak lényegi 
változást.26  A  főként  „telekszemléletű”  intézményfejlesztések 
követték  a  spontánul  kialakult  történelmi  építési 
hagyományokat, miszerint  a  főbb  intézmények  a  főutca‐főtér 
vonalán,  foghíj  jelleggel  szóródtak  szét,  a  meglévő  épületek 
közé  ékelődve  a  tér  környékén  sűrűsödve.  A  város 
központjának  egyik  jellemzője  a  különböző  korszakok,  eltérő 
formavilágú épületeinek egymásmellettisége,  így az új építésű 
épületek  mozaikszerű  megjelenése  is  illeszkedni  tudott  e 
rendszerbe. 
 
 
 
 
Eger Heves megye és az egri járás székhelye, hajdan járási jogú 
város,  az  Országos  Településhálózat‐fejlesztési  Koncepció 
szerint részleges felsőfokú központ. 
 
Az  Eger‐patak  völgyében  megtelepült,  Szt.  István  alapította 
történelmi  püspöki  székhelyű  város,  viszonylag  nagy  védett 
területű,  több  pólusú  városközponttal.  Városépítészetét, 
építészeti  arculatát  a  püspökség  jelenléte,  építő  tevékenység 
határozta meg. 
A  turisztikai  célponttá  vált  vára  az  Alföldet  és  a  Felvidéket 
összekötő kereskedelmi útvonalakat ellenőrizte. 
A  régi  városközpont,  a Dobó  tér,  az  egykori  piactér,  a  városi 
közigazgatás  és  a  kereskedelem  tere  volt.  A  Kossuth  és  a 
Széchenyi utca volt az a két útvonal, amelyek hagyományosan  

                                                      
25 Kálvin téri udvarház, üzletközpont 1.ütem: terv‐Kertai László: 1976;, 
2.ütem. Kováts András: 1987‐90. építés: 1989‐tól. 
26  Leginkább megemlítendő, az un. Csapó utcai átvágás, amelyet  lakótelepi 
beépítéssel  szegtek  le,  keletről  így    zárt,  magas  térfalas  rávezetést  adva 
városközpontra.   
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a  település  kereskedelme,  gazdasága  szempontjából  a 
legfontosabb szereppel bírtak. 
A  település  városiasságát  zártsorú  tömörsége  és  a  Barkóczi‐
Esterházy  egyházfőknek  köszönhető  egységes  barokk, 
városépítészeti arculata adja. Ugyanakkor széles utcáival nagy 
telkes,  laza  szerkezetével  a  dunántúli  és  az  alföldi  magyar 
várostípusok sajátosságait egyesítette magában.27 
 
1945 után 
Mint  nagy  történelmi  hagyományú  egyházi,  kulturális  és 
közigazgatási  központnak  az  idegenforgalmi  látogatottsága 
messze a legmagasabb volt az országban, a város mégis sokáig 
az  északkeleti  országrész  gyengén  fejlődő  településének 
számított,  A  II.  világháború  után  stagnálásból  csak  a  ’60‐as 
végén indult erőteljesebb fejlődésnek. 
 
A történelmi városközpontot, amely a város területéhez képest 
igen  kiterjedt  nagyságú,  hosszú  időn  keresztül  észak‐déli 
irányban átszelte egy  főközlekedési útvonal–a városi  fő utcán 
(Széchenyi  utca)  is  végighaladva.  Az  1957‐ben  elfogadott 
általános  rendezési  terv  és  az  ezt  követőleg  kiírt  pályázat  az 
alábbiakban fogalmazta meg a problémát: „ Mivel a Széchenyi 
utca  nem  bővíthető,  az  egyre  növekvő  forgalom  részére  a 
Széchenyi  utca  és  a  vár  között  (!!)  kell  olyan  új  út  helyét 
kijelölni, mely  a  fenti  igényt minél  kisebb  áldozattal  ki  tudja 
elégíteni”28  A  fejlesztés  drámai módon  szakította  volna  el  a 
történelmi  település  egyes  részeit.  Bár  1961‐ben  ez  volt  az 
apropója  és  egyben  vezértémája,  a  Magyar  Építőművész 
Szövetség Egerben megtartott kibővített vezetőségi ülésének, a 
probléma  10  évvel  később  még  mindig  a  legsürgetőbb,  de 
megoldatlan feladatok között szerepelt.29 
 
A város gazdag közintézmény‐hálózatot örökölt– s a  település 
növekedése  sem  kívánt  komolyabb  bővítést.  A  társadalmi 
kérdések  és  azok  intézményi  adottságainak  vizsgálatai  csak  a 
’70‐es  évek  során  kerültek  a  figyelem  középpontjába.  Az  új 
városi  funkciókat  igyekeztek a meglévő épületekbe elhelyezni, 
így került pl. a Vörös Csillag mozi a Széchenyi utcai nagymúltú 
Borbély‐házba,  az  Ifjúsági  ház  pedig  az  ugyancsak  történelmi 
múltú hajdani Spetz‐házba.30 
A  város  hagyományos,  történelmileg  kialakult  igazgatási 
központja  a  Dobó  tér  volt,  itt  állt  hajdan  is  a  városháza  és 
később is mind a városi, mind a megyei szintű közigazgatás ide, 
a  Dobó  tér  –  Jókai  utca  –  Kossuth  Lajos  u.‐  Eger‐patak  által 
határolt területhez kötődött. A belváros területe 1970‐es évek 
közepén a kapacitása határához ért, ezért pályázatot  írtak ki a 
területére. A  pályázat  eredményeként  úgy  döntöttek,  hogy  a 
két  tanács apparátusa helyben maradhat a meglévő épületek 
racionalizálása  és  új  épületszárnyak  (tömbbelsőben  történő) 
építése esetén. 

                                                      
27 Gerő László: Történelmi városrészek – Műszaki könyvkiadó, Bp. 1971. 
28 Détshy Mihály: Megjegyzések Eger városrendezési tervéhez In: MÉ 1960/3 p. 53‐55. 
29 Történeti városközpontjaink  főbb általános városépítészeti problémái – Kivonat a 
Magyar Építőművészek Szövetsége kibővített vezetőségi üléséről – Eger, 1961 május 
31‐június 01. 
30 Wellner István: Eger. Panoráma: Magyar városok – Bp.1987.  
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Mivel  azonban  a  történeti  városmag  egybeesett  a 
városközponttal,  az  aktuális  igények  kielégítésének 
szempontjai sok esetben ellentmondásba kerültek a történelmi 
városszerkezet megőrzésének és védelmének szempontjaival. 
Például  sokat  vitatott döntés  volt a posta elhelyezése a  Jókai 
utca  –  Bajcsy  Zsilinszky  u.  –  Fellner  J.  u.‐  Kossuth  L.  utcai 
tömbben  ‐  mivel  az  alapvetően  keretes  beépítésű  tömb 
sarkának  szabadonálló  beépítését  sokan  a  történelmi 
településszerkezet  és  településkarakter  megsértéseként 
értelmezték.31 
 
A  közigazgatási  központot  a  hagyományos  idegenforgalmi 
„gócot” jelentő vártól és környékétől az Eger‐patak választja el. 
Ez az idegenforgalmi zóna a ’70‐es évekig a Dobó térig nyúlt be, 
ott  egyesülve  a  jellemzően  közigazgatási  és  kereskedelmi 
szerepű területekkel. A  ’70‐es évek gondolata volt, hogy a vár 
már  évek  óta  folyó  helyreállításának  koncepcióját  az  ún. 
váraljai  településrészre  is  kiterjesszék,  a  vendéglátó  és 
kereskedelmi  egységeket  a  Dobó  utcára,  mint 
idegenforgalmi/turisztikai főtengelyre felfűzve. 
Az  elmúlt  évtizedek  eredményeként  a  turisztikai  terület már 
nem  koncentrálódik  csak  a  vár,  illetve  a  Bazilika  közvetlen 
környezetére,  hanem  a  kettőt  összekötő  városszövetet  is 
behálózza. 
A  Széchenyi  utca  eleje  és  az  onnan  jobb  kéz  felé  eső 
mellékutcák alkották a város kereskedelmi negyedét. 
A  szaküzletek  elsősorban  a  város  központjában 
koncentrálódtak.  A  piacot,  amely  hosszú  évszázadokon 
keresztül  a  Dobó  István  térhez  kötődött,  a  ’60‐as  években 
áthelyezték  Katona  István  téren megépült  új  vásárcsarnokba. 
1974‐ben  ugyanitt  megépítették  az  ÁFÉSZ  háromszintes 
élelmiszer és  iparcikk‐áruházát, majd a Dobó  téren  ‐ az 1975‐
ben Ybl‐díj II. fokozattal díjazott ‐ új Centrum Áruházat.32   
Az  örökségként  kapott  rendszert  –  annak  hálózatát  és  fő 
elemeit  –  megtartva,  a  központban  jelentős  kereskedelmi 
fejlesztést  hajtottak  végre.  A  településszerkezet  központját 
jelentő  Dobó  tértől  északra,  egészen  a  kórház  előtti  mai 
parkoló‐területig  húzódó,  már  említett  piac  és  vásárcsarnok 
mellett  gyalogos  utcát  alakítottak  ki,  amelynek  a  történeti 
főtengelyt  jelentő  Széchenyi  István  utcával  létrejött  viszonya 
izgalmas  területhasználatot  eredményezett.  Ma  a  Széchenyi 
utca  finomabb  üzletetekkel  kísérve,  mint  reprezentatív 
gyalogos  főtengely,  korzó  működik  elsősorban  társadalmi 
élettérként  és  másodlagos  szerepű  kereskedelmi 
főtengelyként, a „hétköznapi” élethez kötődő piaci „sétányon” 
értelemszerűen  a  kereskedelmi  funkció  dominál,  az  ahhoz 
kapcsolódó társadalmi szerepkörrel kiegészülve/árnyalva.  

                                                      
31„…akadályozza  meg  az  OMF  minden  erejével  a  védett  városközpontba 
tervezett  (egyébként  is  indokolatlan)  toronyház  megépítését”  Történelmi 
városközpontok fejlesztési problémái –Témafelelős : Székelyné Egri Zsuzsanna 
Építésgazdasági és  szervezési  Intézet  (Város‐ és  Területfejlesztési Osztály)  ‐
1973. p.9. 
32 tervező: Peschka Alfréd (LAKÓTERV), terv: 1970‐71, építés 1971‐74. 1975‐
ben a tervező Ybl‐díj II. fokozat kapott „az egri centrum áruház tervezéséért” 
Schéry Gábor (főszerk.): Évek, művek, alkotók – Ybl Miklós‐díjasok és műveik 
1953‐1994. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Bp., 1995.p.283 

A Megyei Tanács irodaháza az Eger‐patak felől

A Dobó tér, közepén az áruház épületével
 

A Dobó tér, közepén a Centrum áruház épületével

ugyancsak az áruház
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E  kettőt  köti  össze  a  tömbbelsőkön,  parkokon  át  biztosított 
gyalogos  átjáró‐rendszer  finom  szövete,  melyet  az  újabb 
építésű házaknál is igyekeztek biztosítani. 
 
A  kereskedelem  tehát  a  Zalár  utca  –  Bajcsy  Zsilinszky  utca  – 
Széchenyi  utca  által  határolt  tömbök  területén  működik  a 
Tűzoltó  térig  bezáróan,  de  nemcsak  az  utcákra  szervezett 
üzletekkel, hanem szövetszerűen a tömbbelsőkbe  is benyúlva, 
belső  gyalogátjárókra  szervezve.  Az  egri  II.  világháború  utáni 
építések  kapcsán,  nem  lehet  megkerülni  a  belvárosi 
lakásállomány  felújításhoz  kapcsolódó  lakótömb‐rehabilitáció 
kérdését. A  városközpont megújítások  között mai  szemmel  is 
hiteles,  jól működő programot sikerült a belvárosi tömbökben 
megvalósítani.33  Egerben  a  tömbrekonstrukció  szokatlanul 
korán és egyedi jelleggel  indult, de a folyamat kezdeti  lépéseit 
nem  kísérte  osztatlan  szakmai  siker.  Az  Építésgazdasági  és 
szervezési Intézet34 11 történelmi települést elemző anyagának 
megállapítása:  „..A  szinte  befejezett  Bajcsy  Zsilinszky  utca  és 
Marx  Károly  tömbrekonstrukció  súlyos  hibájául  róható  fel, 
hogy  a  tömbnek  nincs  belső  homlokzata,  nem  tartalmaz 
zöldterületet  és  így  emberi  tartózkodásra,  pihenésre 
alkalmatlan, funkciója zavaros”‐ Az udvarba beépített IBUSZ ÉS 
ORIENT eszpresszó .minden kritikán aluli”. 
 
Mára  „beért”  a  terület  ‐  a  tömbbelsők  átjárhatósága,  ezek 
parkosított  kialakítása,  rendkívül  gazdag,  finom  köz‐  és 
félközterületi használati kapcsolatrendszert biztosít. 
Intézményközpont rendszere a belvárosban szórtan megjelenő 
közigazgatási,  vallási,  oktatási  és  kulturális  épületei  révén 
annak teljes területét behálózza. 
 
A  történeti  belvárosban  és  annak  közvetlen  határán  is 
történtek jelentős új építések, ezek azonban nem jelentettek a 
város‐sziluettet  menthetetlenül  szétziláló  városképi  elemet. 
Kétségtelen, hogy az új épületek sokszor tömbszerű lapostetős 
tömegformálása, artikulátlan,  tagolatlan homlokzatképzése és 
avult  építészeti  eszköztára  számos  esetben  disszonáns  a 
történelmi  „szövegkörnyezetben”,  azonban  a  méretük  nem 
hivalkodó,  nem  sokkoló,  az  ilyen  jellegű,  nagyobb  épületek 
megmaradtak  a  belváros  peremén.  Közülük  talán  az MSZMP 
Heves  Megyei  Bizottsága  Oktatási  Igazgatóságának  épületét 
kell  kiemelni,  amelynél  a  „szűkös  építési  terület  az  L  alakú, 
tagolt  létesítmény  funkcionális  tagozódására  csak  vertikálisan 
adott lehetőséget”35.  

                                                      
33  Általános  rendezési  terv:1969,  Részletes  rendezési  terv:1971,  Műemléki 
rekonstrukció intézkedési terve: 1967, Városközpont RRT 1971 (VÁTI) 
1980.‐ban K. Ráduly Piroska Ybl díjat kapott „Eger város és településcsoportja általános 
rendezési  terv,  városépítési  koncepciójáért”  Schéry  Gábor  (főszerk.):  Évek,  művek, 
alkotók  –  Ybl Miklós‐díjasok  és műveik  1953‐1994.  Építésügyi  Tájékoztatási  Központ 
Kft. Bp., 1995   p.334 
34  Történelmi  városközpontok  fejlesztési  problémái  –Témafelelős  :  Székelyné  Egri 
Zsuzsanna Építésgazdasági és szervezési  Intézet (Város‐ és Területfejlesztési Osztály)  ‐
1973  p.2‐18 
35 tervezők: Fülöp Annamária, H.Tóth Judit (ÁÉTV) terv:1978‐79; építés:1979‐81. 1982‐
ben  Ybl díjat  kaptak  „az MSZMP Heves Megyei Bizottsága Oktatási  Igazgatóság  „A” 
épületének magas  színvonalú építészeti kialakításáért”.Schéry Gábor  (főszerk.): Évek, 
művek,  alkotók  –  Ybl Miklós‐díjasok  és műveik  1953‐1994.  Építésügyi  Tájékoztatási 
Központ Kft. Bp., 1995. p.345. 

A buszállomás

A bővített, átépített színház 

Az átépített Gárdonyi Géza Színház

A volt Lenin tér – balra az MSZMP városi és megyei 
székháza
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Az  igen  markánsan  megjelenő  tömeg  azonban  szerencsés 
módon a műemlékileg védett terület határára, a városi strand 
mellé települt. 
 
 Az új építések közül  is az egyik  legsikeresebb a piac épülete, 
amelynek  nemcsak  telepítése,  hanem  tömegformálása  és 
mérete  is  jól  idomul a történelmi környezet  léptékéhez. Annál 
nagyobb  jelentőségű  ez, mivel  az  illeszkedés  igénye  itt  nem 
volt szigorú elvárás, hiszen közvetlen környezet több épülete is 
a ’70‐es évek kevéssé sikerült terméke. 
Amilyen  szerencsés  a  piac  épületének  telepítése,  léptéke  és 
építészeti megformálása olyan kedvezőtlen az általa generált új 
városi  gyalogos  főtengely  lezárásának  megfogalmazása.  A 
tengely északon egy parkoló diffúz rendezetlenségében hal el, 
délen  pedig  szintén  irányítatlanul  ágazik  szét,  részben  egy 
lakótömb‐belsőbe vezetve. 
 
Noha a városközponti  területeken némiképp kívül esik, mégis 
fontos  említést  tenni  a  Hatvani  kapu  térről  és  környékéről, 
mivel több intézményi épület is idekerült.  
 A  téren  (majdani  Lenin  tér) állt az 1830‐as évekig az a kapu, 
amely a város  legforgalmasabb belépőhelye volt, s  itt épült fel 
az a városi ideológiai és irányítási központja, az MSZMP Megyei 
és  Járási  Bizottságának  székháza.  Ugyancsak  e  térről  nyílik  a 
város  átépült  Gárdonyi  Géza  Színháza36,  valamint  tőle  egy 
tömbnyire  keletre  a  számos  intézményt  és  hivatalt  magába 
fogadó Technika Háza, Eger egyik legnagyobb irodaépülete. 
 
Számos  városunk  központjában  lezajló  jelenség  volt,  azonban 
legtöbbet talán Eger kapcsán merült fel a korabeli szaksajtóban 
az  üzemek,  raktárak  ipari  üzemek  központba  településének 
problémája.  Miközben  nem  egy  városban  az  intézmény 
bővítést  helyhiányra  hivatkozással  nem  tudták/akarták 
megoldani,  államosított  üzemek,  telepek,  raktárak,  tmk 
műhelyek  és  garázsok  terpeszkedtek  a  legfrekventáltabb 
belvárosi  területeken.37  Pazarló  területhasználatukkal, 
gazdasági és teherforgalmukkal hosszú évtizedekre penetrálták 
nem egy történelmi központunkat. 
 

                                                      
36  tervező:  Mányoky  László,  belsőépítész:  Mózer  Pál  (KÖZTI  )  terv:1958, 
építés:1960. 1961‐ben Mányoki  László az. Ybl díj  II.  fokozatát  kapta a–  „Az 
egri  iskola  és  a  középület‐tervezés  területén  kifejtett működéséért”  Schéry 
Gábor  (főszerk.): Évek, művek, alkotók – Ybl Miklós‐díjasok és műveik 1953‐
1994. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Bp., 1995   p.144.  
37  Talán  a  leghíresebb:  Eger  főutcájában,  a  volt  érseki  gazdasági  udvarba  
bérlőként a Finommechanikai Vállalata motor‐, gép és gumijavítója települt, 
az  egyetlen  városközpont  szálloda  melletti  garázsba  pedig  az  újonnan 
megalakult TEFU‐telep került. 

 Az MSZMP Heves Megyei Bizottság Oktatási Igazgatási 
épülete
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1950‐ben  a  közigazgatás  átszervezésével  Győr‐Moson  és 
Sopron megyék egyesítése után Győr  lett a megyeszékhely. A 
győri  járás  székhelye,  megyei  jogú  város,  Észak‐Dunántúl 
legnépesebb városa.38 A ’70‐es években egyike volt annak az 5 
nagyvárosnak,  amelyet  „dinamikus”  fejlesztés  célterületéül 
jelöltek  ki.39  Ezzel összhangban  az Országos  Településhálózat‐
fejlesztési koncepcióban kiemelt  felsőfokú központ  szerepkört 
kapott. 
Szabályossága  ellenére  az  egyik  legizgalmasabb,  a  történelmi 
kontinuitás rétegeit szépen magába építő település, sok‐pólusú 
központrendszerrel. Védett  városközpontja  a nagyobbak  közé 
tartozik, de nem azonos a belváros területével.  
 
A  nyugatról  a  Rába,  Rábca  deltája,  északról  a Mosoni‐Duna 
által  határolt  város  létét  elsősorban  a  természetföldrajzi 
adottságainak  köszönheti;  a  folyók  összefolyásánál  lévő 
átkelési  helynek  és  az  árterekből  kiemelkedő  magasfekvésű 
területeknek.  Településszerkezetét  is  jellemzően  a  folyók 
alakították,  a  római  Arrabona  helyén  kialakuló  Belváros  a 
vízrajz  által  meghatározott  helyen  haladó  utak 
csomópontjában  jött  létre.40  Történeti  városmagja  tehát  a 
Rába és a Duna által természetileg két oldalról lehatárolt.  
Szent  István  alapította  történelmi  püspöki  székhely.  Egyházi 
központja  (Püspökvár)  mellett  a  XII.  századra  alakult  ki  a 
Kálvária u. táján a Királyi Győr másik (igazgatási) pólusa.  
Győr azon kevés városok egyike, ahol a városközponti  terület 
megnevezéseként,  jól  lehatároltan,  a  településrendezési 
tervekben  is  használatosként  szerepel  a  „belváros”  fogalom, 
magába  foglalva  a  Káptalandombot  és  a  hajdani  külsővár 
területét  is,  melynek  városszövetében  szépen  megmaradt  a 
középpont,  a  volt  piac  (Széchenyi  tér)  területe.41  A  Belváros 
növekedésének  jól meghatározható kereteit– a folyók, a 14‐es 
út és a vasútvonal adta ‐ ebben alakult ki a történelmi fejlődés 
során több központi, sűrűsödési hely.  

                                                      
38 Eperjessy Kálmán: Városaink múltja és jelene. Műszaki Könyvkiadó ‐ Budapest, 1971 
39  1972‐ben  ‐Miskolc,  Debrecen,  Szeged  és  Pécs mellett  Győr  is  elnyerte  a megyei 
városi  jogállást.  A  ’80‐as  évek  elejére  (Budapest, Miskolc  után)  az  ország  harmadik 
legjelentősebb ipari központja. 
40 Winkler Gábor: Győr településtörténete 
http://www.gyor.hu/adatok/22_gyor_telepulestortenete.pdf  és 
Winkler Gábor (Auer Jolán, Kottmayer Tibor, Németh Iván)‐  
Győr örökségvédelmi hatástanulmány a városrendezési tervek felülvizsgálatához‐2003‐
2005.  
http://www.gyor.hu/adatok/12_gyor_teruletenek_felhasznalasat_meghatarozo_leiras.
pdf p.28 
41 Az egykori  városfalakon belüli  rész műemléki  jelentőségű  területként védett, ezen 
belül  a  Püspökvár  és  a  Káptalandomb  kiemelt  értéket  képviselt.  Az  Építésügyi 
Minisztérium  Településfejlesztési  Főosztálya  az  1960‐as  évek  elején  elkészítette  a 
védendő együttesek körülhatárolását. A 16  terület között Győr védendő  területét az 
alábbiak szerint határozta meg: „Győr belvárosa nagyjából a Ferabosco‐féle  térképen 
jelölt városfalakon belüli terület, a szabályos elrendezésű, nálunk ritka, telepített szűk 
utcák  derékszögű  reneszánsz  hálózatával  és  a  Káptalandomb  szabálytalan  középköri 
városalakzatával.”  Gerő  László,  dr:  Műemlékileg  védett  városcentrumok.  In: 
Városépítés 1964/2 pp. 10‐13. 
Meg  kell  jegyezni,  hogy még  az  1970‐es  évek  közepe  táján  is  tartotta magát  az  az 
elképzelés, miszerint a mai  színháztól északra haladó Kisfaludy melletti  tömb helyén 
főforgalmi utat terveztek, egyben a műemlékileg védett városközponti határvonalát is 
itt meghúzva, s ezzel leszakítva az attól délre húzódó tömböket. 

Közlekedésfejlesztési javaslat (a terv szerint a belvároson 
átvezetett főforgalmi  úttal)-1968 
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Mai szerkezete a XVI.‐XVII. századi állapotot tükrözi, melyben a 
közel szabályos, egymásra merőleges utcák közötti tömbökben 
a korábbi  szerkezet, a vízfolyások  természetes vonalát követő 
keskeny  sikátorok  nyomvonala  is  megőrződött.  A  városfalak 
XIX.  századi  bontása  után  a  történeti  városmag  keleti  és  déli 
irányban tudott bővülni a meglévő utcák meghosszabbításával, 
a  késő‐középkori,  közel  szabályos  hálós  utcaszerkezet 
folytatásával ‐ Ferencváros, Újlak és Ferdinándváros irányába.42 
(Később  a  terjeszkedési  lehetőségei még  tovább  csökkentek, 
mivel  tőle keletre  ipari  területek  kezdték behatárolni.  Így egy 
idő  után  elsősorban  dél  fele,  valamint  a  történelmi  magon 
belül rendelkezett fejlesztési tartalékokkal.) 
Központjának  történelmi  ‐  egyházi  és  világi‐  kétpólusosságát 
sokáig  megőrizte,  finoman  gazdagította  egészen  a  XIX. 
századig, amikor területileg is tovább bővült a rendszere. 
 
Az egykori Fehérvári kapu  tengelye, a mai Baross utca és a rá 
merőleges,  mai  Szt.  István  út  a  város  két  fontos  szerkezeti 
vonalaként  hamar  kirajzolódott. A  Baross Gábor  út  egyben  a 
város déli terjeszkedésének is) fő tengelye volt. 
A  két  út  csomópontját  a  város  iparosodó,  polgárosodó 
korszakának egyik legnagystílűbb városépítészeti gesztusaként, 
egy új  intézményközpont építésével  jelölték meg, nagyvonalú 
térképzéssel,  impozáns  középületekkel.43  A  fejlesztés  egy  új 
funkcionális  és  szellemi  „gócpont”  létrejöttét  és  ezzel  a 
városközpont területi kiterjedését eredményezte. 
 
1945 után 
A  II.  világháborúban  Győr  belvárosa  komoly  sérüléseket 
szenvedett,  bár  ezek  a  barokk  városmagot44  csak  kisebb 
mértékben érintették.  
A város lakossága 1945 után nagymértékben megnövekedett a 
vidékről beköltözőkkel. A  ’60‐as évek második  felében 80.000 
45  lakosú  település  létére  még  járási  jogú  város  volt,  ennek 
megfelelően  a  város  fejlesztésével  kapcsolatos  jelentősebb 
feladatokat a megyei tanács bonyolította le, amelyhez a városi 
tanács  csak  statisztálhatott.  Az  általános  rendezési  tervét  ‐
1967‐ben készítették, később burkoltan többször e tervet és az 
ehhez  kapcsolódó  városfejlesztési  döntéseket  okolták  a 
városban lezajló, hibásnak tartott folyamatokért.46  

                                                      
42Winkler  Gábor:Győr  örökségvédelmi  hatástanulmány  a  városrendezési  tervek 
felülvizsgálatához‐2003‐2005. 
http://www.gyor.hu/adatok/12_gyor_teruletenek_felhasznalasat_meghatarozo_leiras.
pdf p.5. 
43Winkler  Gábor:  Városépítészet  a  historizmusban  ‐  In:  A  historizmus  művészete 
Magyarországon  :  művészettörténeti  tanulmányok  (szerk.  Zádor  Anna;  mtársai 
András  Edit,  Bernáth  Mária)  Magyar  Tudományos  Akadémia  Művészettörténeti 
Kutató Intézet. ‐ Budapest,1993.pp. 31‐64. 
44 „Városrendezési  terveiken a győriektől megszokott kulturáltság mellett  látszik az a 
gondosság, amellyel a műemlékeiket  számon  tartják és azokat helyesen állítják be a 
mai városképbe”. Károlyi Antal: A Győri Tervező Iroda terveihez. In: MÉ 1952.I.évf. 5‐6. 
sz. p.293. 
45 A háború után a lakosszám intenzíven emelkedett 25.000 főről 1979‐re 128.000‐re. A 
megnövekedett  lakosszámhoz  hozzájárultak  a  közigazgatási  határmódosítások  is, 
melynek  keretében Győrhöz  többlépcsőben  számos  környező  kistelepülést  csatoltak 
hozzá. Cziglényi László: Győr. Panoráma – Magyar városok, Bp.1981. 
46  Farkasdy  Zoltán:  ..„a  terv  egyetlen  példányát  sem  lehet  fellelni,  még  az  ÉVM 
tervtárában  és  a  megyei  tanácsnál  sem.”  Történelmi  városközpontok  fejlesztési 
problémái.  Témafelelős:  Székelyné  Egri  Zsuzsanna;  Építésgazdasági  és  Szervezési 
Intézet (Város‐ és Területfejlesztési Osztály), 1973. 
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Már  az  1950‐60‐as  években  a  városközponti  szerepkörre 
alkalmatlannak  és  túlterheltnek  minősítették  a  történelmi 
városmagot,  ezért  az  intézmények  egy  részének  kitelepítése, 
illetve  a  délről  csatlakozó  területen  új  városközpont  építése 
mellett  döntöttek  Ezzel  kapcsolódtak  ahhoz  a  századfordulón 
megkezdett fejlesztési irányhoz, amely a Városházának a vasút 
melletti területen történő megépítésével, a történelmi központ 
koncentráltságát felbontotta. Ez, valamint az állami lakásépítés 
céljára  biztosítandó  területek  kijelölésének  igénye  nyomán 
1961‐ben már készült a Belvárosra  részletes  rendezési  terv. A 
tényleges  rekonstrukciós  munkák  csak  négy  évvel  később 
indultak be, ekkorra a tervet már felülvizsgálatra  ítélték. Az új 
tervben  a  közlekedési  rendszer  és  az  alapkoncepció 
változatlanul hagyása mellett a beépítési javaslat módosult.47  
A  vasúti  pályaudvar  a  világháborúban  elpusztult.  A  helyén 
1960‐ban  adták  át48a  postahivatalt  is  magába  foglaló  új 
épületet. A vasútállomás épülete előtti teret két új  intézményi 
épülettel határolták keletről és nyugatról. A nyugati oldalon a 
Révai Gimnáziumnak  az  1960‐as  évek  végén  bővített  épülete 
található, szemben vele pedig a ’60‐as években szálloda céljára 
épült  ház,  melyben  hosszú  ideig  a  város  Járási  Hivatala 
működött. Ezzel a Városháza környékének a historizmus során, 
nagyvonalúan  megfogalmazott  intézményegyüttesét 
funkcionálisan tovább erősítették. A mai Szt. István út növekvő 
forgalma  azonban  egyre  jobban  elvágta  e  területet  a 
történelmi központtól, logikusnak tűnt tehát a gondolat, hogy a 
XIX.  századi  intézményegyüttessel  szemben  jöjjön  létre  egy 
olyan  új  központfejlesztés,  amely  összekötheti  e  széttagoltan 
megjelenő városközponti  csomópontokat.  
1961‐ben  Győrött  átadták  az  ország  második49  szélesvásznú 
moziját.  A  moziépület  egyébként  számos  városunkban 
szerepelt  az  első  megépített  intézmények  között,  hiszen 
nemcsak  kultúrpolitikai  jelentőséggel  bírt,  hanem  sokszor  a 
városi  politikai  rendezvények,  nagygyűlések  színhelyeként  is 
szolgált.50 Győrnek, mint Észak‐Dunántúl  ipari  centrumának,  s 
több  mint  80.000‐es  lakosszáma  alapján  az  addigi 
korszerűtlennek minősülő  Vörös  Csillag mozi  és  a  különböző 
vállalati  kultúrtermek  méltatlannak  és  elégtelennek 
bizonyultak,  ezért  a  Művelődési  Minisztérium  a  második 
hároméves  beruházási  tervében  egy  új,  830  férőhelyes 
filmszínház felépítéséről döntött. A Népművelési Minisztérium  
határozata  a  (még  1953‐ban  kijelölt)  nádorvárosi  lakótelepi 
helyszín helyett egy  ‐ az Aradi vértanúk útja és az Árpád útja 
által határolt városközponti  saroktelket határozta meg építési 
helyszínként51  A  mozi  az  első  eleme  lett  a  későbbiekben 
felépített új intézményközpontnak.  

                                                      
47 Fátay Tamás: Győr városrendezésének gyakorlata – In: Városépítés.1967/3 p.2‐6  
48 a vasútállomás tervezői:Éhn József ‐ Dianóczky János, a postát Vass Dénes tervezte 
49 Az első a 1958‐ban megnyitott zalaegerszegi mozi volt. 
50  Nem  egy  városközpont  terv  kompozíciójában  ezért  kiemelt  helyet  szántak  a 
moziépületnek. (lásd. pl. Veszprém, Dunaújváros) 
51 tervező: Lakatos Kálmán, Harmati  János –ÉM. Győri Tervező Vállalat. terv 1954‐58; 
kivitel  1958‐60.  Zempléni  Antal:  Az  új  győri  szélesvásznú  filmszínház  –  In:Magyar 
Építőművészet 1962/1 p.35‐37.  

Révai Miklós Gimnázium bővítés
terv:Pilt Rudolf (Győr‐Sopron Megyei Tanács Terv. 
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Az  új  városközpont  építését  az  1970‐es  évek  elején  a 
Ferencváros és Ferdinándváros  területén  lezajlott bontásokkal 
készítették elő. 52 
A  Városházával  szemközti  területen,  annak  ellenpontjaként 
felépített,  magas,  alumínium  függönyfalas  „pengeházak”‐ba 
került  ‐  Cserhalmi  József  és  Fátay  Tamás  terve  ‐  alapján  a 
Megyei  Tanácsház  az  Észak‐Dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság, 
valamint  tíz  további  intézmény  is,  melyeket  a  központból 
telepítettek  ki,  a  helyükön  kisebb  forgalmú  vállalatok  irodáit 
elhelyezve.53  Az  új  városközpont  épületegyüttesének 
felavatását a település megyei  
jogú  várossá  nyilvánítása  és  várossá  válása  700.‐ik 
évfordulójának ünnepi évfordulójára időzítették, 1971‐ben . 
Az  új  városközpont  megítélése  igen  kedvező  volt  a 
szaksajtóban,  „a  nagyvárosias  fejlődés  pozitív 
példája.........lehet ‐ az épületek önmagukban is, telepítésükben 
is jól sikerültek.”54 
 
Az  épületegyüttes  előtt  nagy  kiterjedésű  szabályos  teret 
alakítottak  ki.  A  teret  keletről  a  századfordulós  Rába  Szálló 
bővítése  és  mögötte  egy  nyolcemeletes  lakó‐és  irodaház 
nyugatról pedig az ún. ÉDÁSZ‐ház zárta. A kettő közé érkezett 
be a Baross G.  (hajdan Lenin) utca, amelynek  felső szakasza a 
város régi üzleti utcája volt, amely ‐ követve a város műemléki 
rekonstrukciós  tervében  (1970)  és  vele  összefüggésben,  a 
“gyalogos‐belváros”  koncepciójában  foglaltakat‐  később 
sétálóutca lett. 
A  belváros  kérdése  sokáig  háttérben  maradt.  A  jellemzően 
lakófunkcójú  szövetet  alapvetően  nem  városrendezési  vagy 
városépítészeti  feladatként  kezelték,  hanem  a  lakásállomány 
korszerűsítésének problémájaként.55 
A  ’70‐es évek elejétől kezdődően aztán az egyik  legfontosabb 
városfejlesztési  célterület  a  belvárosi  rekonstrukció  lett, 
melynek  keretében‐első  ütemként‐  igyekeztek  kivonni  a 
műemléki területekről a regionális  intézményeket, és azokat a 
már említett, új városközpontba koncentrálni. Az új  szemlélet 
megjelenésével,  melynek  majd  az  1983‐ban  jóváhagyott 
rendezési  terv  adott  szabályozási  keretet‐,  kezdetét  vette  a 
forgalommentes  gyalogos  területek  kialakítása,  a 
tömbbelsőket,  az  udvarokat  átjárókkal,  belső 
udvarhasznosításokkal feltáró rehabilitációs folyamat56.  
 

                                                      
52 Winkler Gábor: Új  házak  történeti  környezetben  In:Magyar  Építőipar  2003.  5‐6.sz. 
pp.154‐162. 
53 Cziglényi László: Győr (Panoráma – Magyar városok, 1981 –p.30.) 
54  Farkasdy  Zoltán:  Győr  In:Történelmi  városközpontok  fejlesztési  problémái  –
Témafelelős : Székelyné Egri Zsuzsanna Építésgazdasági és szervezési Intézet p.14  
55 Winkler Gábor: Új házak történeti környezetben In: Magyar Építőipar 2003. 5‐6.sz. 
pp.154‐162. 
56 Ennek egyik első  lépése a Kazinczy utca 5‐7‐9. épületegyüttes városképileg értékes 
lakóházainak  (karbantartás  elmulasztása  miatt  elengedhetetlenné  vált)  bontása  és 
átépítése  volt.  A  szomszédos  11.  sz.  ház  építése  igen  sok  vitát  kavart,  mivel  nem 
tartotta  tiszteletben  az  örökölt  telekhatárokat.  Winkler  Gábor:  Új  házak  történeti 
környezetben In: Magyar Építőipar 2003. 5‐6.sz. pp.154‐162. 

Az új épületegyüttes beépítése

Az új közigazgatási épület északkleti oldalán a központ 
hagyományosan fontos városi tengelye, a Baross utca 

halad 

Az új közigazgatási épületegyüttes a Városházával 
szemben épült fel, tágas nagy térre szervezve
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Miközben  a  közigazgatási  központ  külpontos  helyzete 
megerősödött,  a  kereskedelmi  funkció  változatlanul  a 
történelmi  központban maradt.  Nemhogy  nem  szándékoztak 
áthelyezni,  de  az  áruházak  itteni  megépítésével  azt  tovább 
erősítették. A fenti két, viszonylag tiszta intézményi szerepkörű 
területegység  mellett,  a  Káptalan‐domb  természetesen 
jellemzően  továbbra  is  egyházi  illetve  oktatási,  múzeumi 
funkcióval bírt. 
 
A  történelmi városközpont, a Széchenyi  tér és a már említett 
közigazgatási  központ  között  „félúton”  található  tömbben 
koncentrálódtak  a  város  nagyobb  kereskedelmi  egységei, 
délkeleti  sarkán  a  Centrum  Áruház,  észak‐nyugatin  pedig  az 
Arrabona Áruház.  
 
A  nagyjából  raszterhálós  tömbosztásban  az  előbb  említett 
tömb  szomszédságában  épült  fel  a  700  férőhelyes  Kisfaludy 
Színház. A II. világháború utáni első új magyar színház helyének 
kijelölésére  már  1953‐ban  készült  rendezési  terv.  A 
döntéshozók  több  alternatíva megvizsgálása  után  a  belvárosi 
Arany  János,  Teleki  László,  Bajcsy‐Zsilinszky,  Czuczor  Gergely 
utcák által határolt helyszín mellett döntöttek. Régi, elbontott 
házak  helyén  20  évvel  később,  1973‐ban  kezdődött  meg  az 
építése és 1978‐ra készült el a belváros rekonstrukció második 
szakaszaként  megkezdett  regionális  közintézmény‐építések 
elemeként. 57 
 
Az  épület  már  építése  kezdeti  szakaszában  ellentmondásos 
érzéseket  keltett.  Farkasdy  Zoltán,  a  többször  idézett 
tanulmányában  kifogásolta  a  már  épülő  színház  általános 
rendezési  terv  szerinti  helykijelölését.  Észrevétele  szerint  az 
épület  a  léptéktelensége  miatt  alkalmatlan  arra,  hogy  a 
műemléki városrész és az új városközpont közötti kapcsolatot 
megteremtse,  valamint,  hogy  az  alapozási  munkák  során 
előkerülő  régi  városfalakat  kíméletlenül  elbontották.58  A 
színház  hatalmas  tömege  vizuálisan  valóban  szinte 
megkerülhetetlen,  a  város  legváratlanabb  pontjairól  jelenik 
meg háttérként, a várossziluettből kitüremkedve. 
 

                                                      
57 tervezők: Vincze Kálmán, Harmati János, Belsőépítész: Horváth  István (GYÖRITERV). 
Mögötte  (tőle  keletre)  új  városrész,  az  ún.  belvárosi  lakótelep  épült  fel.  Egy  más 
rendszerű  városszerkezetet  követve  nemcsak  épületeinek  tömegeivel  és  építészeti 
arculatával,  de  struktúrájával  is  idegen  az  örökölt  településszerkezettől.  (RRT‐Győri 
Tervező Vállalat ) In: MÉ 1978 p.131 
58  Farkasdy  Zoltán:  Győr  In:  Történelmi  városközpontok  fejlesztési  problémái  –
Témafelelős : Székelyné Egri Zsuzsanna Építésgazdasági és szervezési Intézet (Város‐ és 
Területfejlesztési Osztály) ‐1973 . p. 7. 
58 Ladócsy Károly: Kaposvár földrajza ‐ Budapest,1942 

 

Az áruházakat befogadó un. Centrum tömb modellfotója

A szinház épülete minden irányból uralja a városképet

a színház bejárati homlokzata
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A  Duna‐  Dráva‐  Balaton  által  zárt  háromszögnek majdnem  a 
középrészén  fekvő  Kaposvár  a  környék  legtöbb  helyzeti 
energiájával  rendelkező  települése,  1753‐tól  Somogy  megye 
székhelye.59 Az Országos Településhálózat‐fejlesztési koncepció 
szerinti szerepköre: felsőfokú központ. 
 
A  városközpont  mai  főtengelyét  adó  utca  a  hajdani  kaposi 
vízvártól  indult,  Kaposvölgy  menti  kelet‐nyugat  irányú 
főközlekedési  útvonal  mentén  haladva.  Miközben  a 
településszerkezetben  a  keresztirányú  (észak‐déli  )  irányú 
nyomvonalak  egyre  nagyobb  számban  rajzolódtak  ki,  a 
hosszirányúak  közül  jóideig  csak  ez  az  egyetlen,  a  főutca 
(melynek  a  neve  sokáig  a  kifejező  „Hosszú  utca”)  látható, 
nyugati  vége  táján,  az  utak  csomósodási  pontjánál  egy  
terecskével.”60  
A mai  tér  közepén működő  hajdani  temetőt  a  XVIII.  század 
végén telepítették ki, attól kezdve lett a templom előtti térség 
a település társadalmi  életének színtere, városi főtér. 
A tér nem csak a közigazgatási, az egyházi , de a kereskedelmi 
élet színhelye is volt – az Erzsébet utca megnyitásáig a heti piac 
is itt működött. 
Mai  formáját  és  arculatát  a  XIX.  század  során  nyerte  el.  A 
historizmus61  időszaka  városépítészetileg  is  átformálta  a 
főteret, amely nem csak, mint a városi  főutca,  intézményeket 
koncentráló  „végpontja”  bírt  meghatározó  funkcionális 
szereppel,  hanem  igazi,  teljes  értelemben  vett  városi  térré  is 
ekkor vált. 
 
1945 után 
A kis kiterjedésű Somogy megye igen „városhiányos” területén 
Kaposvárnak  igazi  konkurense  nem  is  lehetett,  így  még  az 
államszocialista  időszak  településhálózatot  átstrukturáló 
döntései közepette  is megőrizhette a szerepkörét. Igazi  iparral 
azonban  nem  rendelkezett,  így  nem  tartozott  a  különösebb 
figyelemre  számot  tartható  települések  közé,  tehát  a 
fejlesztések is talán szolidabbak, mértéktartóbbak voltak. Bár a 
közigazgatási  határok  átrendezése  során  komolyabb 
területnövelésen  esett  át,  városközpontjának  nagyságrendje 
lényegileg  nem  változott,  karaktere    érezhetően  megőrizte 
főbb vonásait. 
 
A  korábban  leírtakból  kiderül,  hogy  Kaposvár  az 
államszocializmus  kezdetekor  egy,  a  működési  elvében  igen  
„tiszta”  rendszerű,  szinte  tipikusan  kisvárosi  városközpont‐
modellt örökölt, ahol az intézmények helye,    

                                                      
59 Zádor Mihály: Kaposvár – Műszaki Könyvkiadó, Budapest‐1964. .p.31. 
60 …:  ilyen  tér keletkezett a „Vörös Kereszt”‐nél a Berzsenyi utca egyik végén  (Füredi 
utca és Kanizsa utca  indítása),  ilyen a Széchenyi  tér  is, az utca másik végén, de  ilyen 
teret  találunk  az  egykori  Pap  utca  és  a  Gilicze  (vagy  Tanácsház)  utca  végén  is    ‐
uott.152.old 
61 Winkler  Gábor:  Városépítészet  a  historizmusban  ‐  In:  A  historizmus művészete 
Magyarországon  :  művészettörténeti  tanulmányok  (szerk.  Zádor  Anna;  mtársai 
András  Edit,  Bernáth  Mária)  Magyar  Tudományos  Akadémia  Művészettörténeti 
Kutató Intézet. ‐ Budapest,1993.pp. 31‐64. 
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építészeti megfogalmazása mögött  jól érzékelhető az egymást 
követő  korok  és  városi  társadalmak  elődökre  építkező 
döntéseinek kontinuitása.  
A  kereskedelmi  funkcióval  kísért  városi  főutca  két  végének 
hangsúlyos lezárásával szép, egyszerű rendszert alkotott: keleti 
végén  a  városi  nagyszálló  talán  kissé  pöffeszkedő,  azonban 
sarokképzésével  valóban  egyértelmű  vizuális  lezárásával,  a 
főutca  nyugati  végén  pedig  a  szakrális,  a  közigazgatási  és  a 
kereskedelmi,  valamint  ezek  révén  egyben  a  társadalmi‐  élet 
központját jelentő főtérrel. Ezt a „tiszta modellt” különösebben 
nem  zavarta  meg  egy‐két  fontosabb  középület  marginális 
elhelyezése sem. (lásd. színház) 
A városközpont mérete, alakja jól idomult a város nagyságához, 
formájához, szépen  leképezve a város szerkezetét, növekedési 
jellegét.  A  központnak  ez  a  magától  értetődő  közvetlen 
„szellemi”  és  téri  viszonya  a  városhoz  szerencsésen 
megőrződött a II. világháború után is. 
A  központra  készülő  városrendezési  tervek  azonban  ettől 
merőben  más  jövőképet  szántak  Kaposvárnak.  Az  1969‐ben 
lebonyolított rekonstrukciós városrendezési tervpályázat62 a Fő 
utca  északi  oldalán  új igazgatási  központ  helyét  jelölte  ki. 
Sürgős  feladatként  aposztrofálták, mivel  a  klasszicista megyei 
Tanácsot nem  tartották alkalmasnak a közigazgatási  feladatok 
betöltésére.  Az  új  épületcsoportban  tanácsi  ipari  vállalatok 
irodáit, az OTP  megyei központját valamint a megyei ifjúsági és 
úttörőházat akarták. „korszerűen és gazdaságosan” elhelyezni. 
 
A  főutca  északi oldalának  jelentős  részét bontásra  ítélték,63  s 
talán csak az mentette meg a főutcai házsort, hogy mögötte a 
településre  oly  jellemző  tágas  beépítetlen  tömbbelsők 
húzódtak, ahol a bontás nélküli szabad építés jóval egyszerűbb 
megoldását választották.   
Mivel  nem  törekedtek  az  új  intézményépítéseket  összefüggő 
épületegyüttesbe  erőltetni,  így  azok  szinte  pavilonos 
elrendezéssel  lazán  szóródtak  szét  a  zártsorú  főutca mögötti 
tömbökbe rejtve. Ennek megfelelően a Kaposvárott lezajlott új 
intézményépítések  zömét  az  jellemzi,  hogy  a  főutcai  házsor 
takarásában, kvázi tömbbelsőkben húzódnak meg, s így ezzel a 
történelmi  főutca  karakterét,  a  városközpont  rendszerét nem 
bontják meg. Az  építések  jelentős  része  a  Fő  utcától  északra 
eső tömbökben történt, amely azért is szerencsés, hiszen ez az 
a, (Bajcsy Zsilinszky utca‐Fő utca közé eső) területsáv, amelyet 
már  1900‐as  évek  során  a  központ  terjeszkedése  számára 
kiszemeltek,  és  ezt  bizonyítandó megépítették  az  igazságügyi 
palotát és a mai Táncsics Mihály Gimnáziumot.64  
 

                                                      
62Thurzó  László:  Kaposvár  igazgatási  központjának  tervpályázata  In 
MÉ:1970/4p.2‐8 
63 Szigetvári Györggyel személyesen készült riport alapján (Szigetvári György a Somogy 
Megyei Állami Építőipari Vállalat  volt  főmérnöke, 1957‐től a Baranyaterv, 1961‐től a 
Somogyterv igazgatója a Megyei Múzeumi és Műemléki Albizottság vezetője) 

 

 
Telekstruktúra az új beépítések előtt

Igazgatási központ tervpályázatának I. díjas terve
A javaslat a Fő utca északi oldalán jelentős bontással 

számolt

A városi főutcába tömören „beálló” Megyeháza

Vele szemben az újonnan kiszabályozott Latinka tér
a főutcai sarkán az un. Latinka‐házzal
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A  városban  lezajlott  legnagyvonalúbb,  városszerkezetet  is 
tudatosan  formáló  átalakítás  a  Fő  utcai  megyeházához 
kapcsolódott.  A  nagy  tömegű  klasszicista  épület  a  viszonylag 
szűk  utcának  szinte  szétfeszítette  a  kereteit. Már  az  1900‐as 
évek  során  utcát  akartak  nyitni  a  vele  szemközti  oldalon, 
azonban erre csak  jó 60 évvel később került  sor. A kialakítást 
megalapozó  városközpont  részletes  rendezési  terv  1956‐ 
készült  el.  A  terv  nyomán  nem  egyszerűen  utcát  nyitottak, 
hanem  több kisebb épület bontásával  létrehozták a  szabályos 
formájú a Latinka (ma Europe park) teret.  
A tér kiszabadította, levegőhöz jutatta a megyeházát, a hosszú, 
északról  beérkező  Kossuth  Lajos  utcán  megfelelő  rálátást  is 
adva  a  ma  Múzeumként  működő  épületre.  Ugyanakkor  a 
városközpont  térszerkezetét  is  gazdagította,  hiszen  a  tömör 
beépítésű főutcának nagyjából a középtáján nyílt meg és tárult 
fel  nagyon  jó  légtérarányával.  A  Fő  utca  és  az  új  tér  sarkára 
szolid négyszintes  lakóépület  fordul rá  (Latinka‐ház, tervezője: 
Borosnyai Pál), a  földszintjén üzletekkel, a  tér északi  lezárását 
pedig  egy  új,  a  ’60‐as  évek  elején  felépített  intézményépület 
(Szakszervezeti Székház és benne a  Latinka Művelődési Ház – 
terv‐ Vass  Zoltán)  valamivel magasabb, puritán  tömege  zárja.  
A hajdan  gyér növényzete miatt  igen üres,  „steril”  térnek  jót 
tett az idő, a faltól‐falig burkolt tömör Fő utca szinte lélegzetet 
vesz  a  térre  érkezve,  a  sarok‐lakóépület  pedig  remekül 
kapcsolja össze a két közterületet. 
Kaposvár  központjában  az  államszocializmus  ideje  alatt  csak 
néhány  számottevő  intézményépítés  történt,  közigazgatási, 
kereskedelmi‐  szolgáltató‐  vendéglátó  és  művelődési 
funkciókkal,  vagyis  a  központ  „kínálatát”  bővítve.  Közülük  a 
legkisebb  volumenű  a  városi hotel  (Kapos Hotel)  volt, melyet 
csak  azért  szükséges  ehelyütt  megemlíteni,  mert  a  városi 
főtérre,  a  mai  Kossuth  térre  épült,  felváltva  a  többször 
átépített és bővített patinás Korona Szállót. Az új hotel többlet‐
értéket a városnak, a térnek nem adott, sem funkcióban, sem 
beépítésben,  kétségtelen  azonban  hogy  nem  is  ártott.  Elődje 
helyén épült fel és a tömegük, építészeti felfogásuk nyilvánvaló 
különbözősége ellenére még a beépítési módot is átörökítette: 
miszerint  saroképület  ellenére  jellemzően  egy  frontra,  a  tér 
felé lett komponálva. Építészeti megfogalmazásban Illeszkedett 
az 1960‐70‐es évek során számos településen szinte kötelezően 
elhelyezett városi szállók sorába.  
 
A Fő utcától délre egyetlen nagyobb szabású építés  történt: a 
Somogy–áruház  a  korabeli  képeslapok  tanúsága  szerint  a 
szocialista  városi  büszkeség  egyik  létesítménye  volt.  Mai 
szemmel  nézve  elmondható:  a  telepítésnél  igazán  nagy 
szerencse,  hogy  a  tömbfeltárás  eszközéhez  nyúltak.  Az 
épületkomplexum  a  terepadottságokat  kihasználva  délről 
többszintes.  Fő  megközelítése  is  innen,  az  előtte  kialakított 
nagy parkoló  térről  történik. Telepítése  igen  logikus, hiszen a 
Fő térről ‐ a mai Teleki utca révén – közvetlen kapcsolattal, bír, 
s a tradicionális kereskedelmi tengelyhez, a Fő utcához  is  igen 
közel található.   

A Latinka‐ház

A főtéri Kapos Szálloda a hajdani Korona Szálló helyén

 
A városi áruházak, egy korabeli képeslapon

 
Az áruházak „hátsó” homlokzata, amely egyébként a 

Főutca felöli oldalukon található
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Azonban éppen ez utóbbival való  indirekt kapcsolata miatt, a 
Főutcai házsor és az áruház hátsó homlokzata között kialakult 
sikátor‐  szerű  területekkel,  az  innen  belátható  gazdasági 
feltöltés  környezet  penetráló  hatása miatt,  a  térbeli  közelség 
ellenére  a  központról  leszakad,  hátsóudvar  jelleggel  bír.  Az 
épületegyüttesnek nagy  jövő nem  jósolható, hiszen nem  csak 
telepítési  ellentmondások,  hanem  az  idő  is  ellene  dolgozik, 
amely rendkívül csúnyán öregíti. 
A  már  említett  „tömbbelsőkben”  megépített  intézmények 
egyike a 1961‐64‐ben épített Megyei Könyvtár, amely (tervező: 
Kiss  István‐  KÖZTI)65.  Az  1960‐as  évek  elején  megkezdődött 
könyvtárépítési  program  keretében  épült,  amelynek  során 
nemcsak  itt  Kaposvárott,  hanem  többek  között  Tatabányán, 
Zalaegerszegen, Szombathelyen is egymás után nyíltak meg új 
megyei  könyvtárak.  (és  a  ’70‐es  évek  elején már  a miskolci, 
nyíregyházi, kecskeméti épületek tervei is készültek) 66 
Városszerkezetileg  ugyan  nem  hozott  komolyabb  változást, 
azonban  zöldbe  ágyazott  szolidabb  méretű  pavilonos 
tömegével  a  város  léptékéhez  jól  illeszkedő,  kiváló 
mikrokörnyezetet teremt. 
A  város  az  államszocializmus  helyenként  nagyravágyó  építési 
lázát  a  ’80‐as  évek  elejéig  szerencsésen  elkerülte.  1982‐ben 
azonban  felépült  a  város  talán  legvitatottabb  épülete,  az  új 
megyei  igazgatási  és  művelődési  együttes.67  Az  épületet  a 
városi  korzót  záró  észak‐déli  irányú  Szt.  Imre  út  mentén 
helyezték el. Váratlan  feltárulása a központból kiérve sokkoló, 
hatalmas  tömege, erős  színezése miatt. Méretei meglepőek a 
kisvárosi  léptékhez  szokott  szemnek,  hivalkodó  mérete  és 
markáns tömeg ellentmondásban van a helykiválasztással, ami 
inkább  a  visszahúzódás  igényét  sugallja.  Az  épület  a 
földszintjén átjárási lehetőséget biztosít a mögötte kialakult kis 
parkba,  amely  meglepő  felfedezéssel  szolgál.  A  park  felől, 
amelyre  a már  említett  városi  könyvtár  is  nyílik  az  utca  fele 
pöffeszkedő épület  leszelídül és a város egyik  legkellemesebb 
tömbbelsőjét alkotja.  
 
 
 
 
Az  1950‐i  területi  rendezés  során  Bács‐Kiskun  megye  és  a 
kecskeméti  járás  székhelye  lett,  egyike  tehát  azon 
településnek,68  amelyet  az  államszocialista  időszak  kezdetén 
számára  új,  központi  szerepkörrel  ruháztak  fel.  1971‐ben  az 
Országos  Településhálózat‐fejlesztési  Koncepció  szerint 
felsőfokú ellátó és szervezőközpont lett. 

                                                      
65 1967‐ben Kiss István (KÖZTI) az Ybl díj  II. fokozatát kapta– „a kaposvári uszoda és 
könyvtár  tervezéséért,  ……továbbá  a  középületek,  létesítmények  tipizálását  és 
méretegységesítését  elősegítő  kezdeményező  elméleti  tevékenységért”    Schéry 
Gábor  (főszerk.):  Évek, művek,  alkotók  –  Ybl Miklós‐díjasok  és műveik  1953‐1994. 
Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Bp., 1995  p.201. 
66 Havassy  Pál:  Berzsenyi Dániel  Könyvtár  és magasház,  Szombathely.  In:MÉ  1971/6 
p.14‐17. 
67 megnyert országos tervpályázat után; a tervező: Erdélyi Zoltán 
68 Magyarország  megyéi  és  városai  –Kossuth  Könyvkiadó  –  1975  szerk:  Dr  Kulcsár 
Viktor, Dr. Lackó László –p. 129 

A Megyei Könyvtár

A Fő utca keleti lezárását adó saroképület, mögötte a 
Megyei Művelődési Házzal
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Kecskemét történelmileg egy‐főközpontú város. A hajdan több 
terecskéből szövődő, mozaikszerű központ területének néhány 
tömbjét  az  1800‐as  évek  végén  elbontották,  és  helyükön 
egyetlen  nagy  teret  alakították  ki‐  ezzel  az  egy‐központ‐köré 
szerveződés még egyértelműbb, tudatosabb lett. 
Nem csak a Városháza valamint a történelmi szakrális helyek‐ a 
Nagytemplom, a Szent Miklós katolikus templom, a református 
és az evangélikus templom, a zsinagóga‐ vagyis a város szellemi 
alakulásnak  egyes  épített  tanúi  csoportosultak  a  téren,  és 
annak  közvetlen  környezetében,  hanem  az  ott  lebonyolított 
piacok  nyomán  a  kereskedelem  és  a  társadalmi  élet  is  a 
városközpontban összpontosult. Az erővonalaknak e központra 
fókuszálása  a  halmazos  településszerkezet  ellenére  nagyon 
szépen,  tisztán  kirajzolódott  olyannyira,  hogy  az  1970‐es 
években  a  városközpont  forgalommentesítésének  kapcsán  a 
főtéren  24  különböző  irányból  találkozó  út  forgalmát  kellett 
kiváltani. 
 
A  XIX.  század  második  felében  Lestyán  Péter  és  Kada  Elek 
polgármesterek  által  végrehajtott  jelentős  városszabályozás, 
amely egy  impozáns gesztussal  széles  sugárutat nyitott a kort 
és  fejlődést  szimbolizáló  vasútállomás  és  a  városi  jövőkép69 
megtestesítője, az újonnan kialakított,  tágas, városi piac‐főtér 
között  ‐  ezen  a  centralitáson  nem  változtatott.  Az,  hogy  e 
széles,  új  út  éppen  a  főtérben  zárult  le,  még  inkább 
hangsúlyozta a tér minden szempontból központi szerepét.  
Ez  a  tengely  a Rákóczi út  kiszélesítésével  a  vasútállomástól  a 
főtérig  jelentős  városszerkezeti  hangsúlyt  kapott,  azonban  a 
Nagytemplom  és  a  Városháza  épületénél  „elhalt”.  Már 
korábban  is  voltak  arra  vonatkozó  elképzelések,  miszerint 
folytatni  kellene  a  főtengely  városszerkezeti  gondolatát,  s  a 
vasútállomástól  indulva,  a  főtéren  átmetszve  összekötni  a 
város keleti és nyugati  részét. A XIX. századi  tervek eredetileg 
tehát  a  vasútállomás  felől  érkező  út  főtéren  való 
továbbvezetésével  számoltak.  A  teret  nyugatról  határoló,  a 
bevezető  utat  vizuálisan  lezáró  Nagytemplom  majd  a 
Városháza jelenléte miatt azonban sejteni lehetett, hogy ennek 
az útszakasznak a szerkezeti  jelentősége, építészeti kialakítása 
közel sem lehet olyan jelentőségű, mint a vasút felől beérkező 
szakaszé.  
 
1945 után  
Bár  az  ország  legnagyobb  megyéje,  a  településhálózatának 
sűrűsége,  a  városias  települések  száma  és  jellege  valamint  a 
városi  lakosok  számának  alapján  az  ország  egyik  legkevésbé 
városiasodott  térsége  volt.  A  megyét  az  államszocializmus 
erőltetett  iparosítási programjában hátrányos helyzetűként, az 
ország mezőgazdasági  termelése  számára  kijelölt  területként 
kezelték.  
 

                                                      
69 „Legyen Kecskemét az ország legnagyobb gyümölcs exportpiaca” 

 
 

A város főterének kialakítása 1893-ban, a sraffozott házak 
bontásával 

 

A városközpont,t előtérben a közigazgatási 
épületegyüttes kettőstornya

A városközpont észak‐nyugati bővítésének modellje
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1945 utáni Kecskemét városszerkezetében  is az első alapvető 
változást a közigazgatási határok rendezése, átalakítása hozta. 
1950‐54  között  9  tanyaközpont  önálló  községként  történő 
leválasztása után az  igazgatási  területe a negyedére csökkent, 
de a határa így is igen kiterjedt maradt.  
A város  térségi  szerepe,  jelentősége  történelmileg kialakultan 
igen  fontos  volt.  Ennek  egyik  fő  oka  lehetett  a  város 
hagyományosan  jó  érdekérvényesítő  képessége,  s  az  aktuális 
városvezetés  igen  elkötelezett,  lokálpatrióta  szemléletű  lobbi 
tevékenysége,  amely  ügyesen  alakítgatta  a  város  befolyását, 
helyzetét  a  válságos  török  időkben  ugyanúgy,  mint  a  XIX. 
század  2.  felének  iparosodási  versenyhelyzetében. Mindezek 
ellenére a város háttérbe szorult a megyeközpont  Baja mögé, s 
csak  1945‐ben  kapott  a megyerendezés  kapcsán,  a  központi 
adminisztratív  döntés  következtében  elsőbbséget,  lekörözve 
Baját,70  amely  a Trianon utáni határkorrekciók  következtében 
az új országterülethez mérten aránytalanul külpontos lett. 
 
Azzal,  hogy  Kecskemét  megyeközpont  lett,  a  szerepköréhez 
méltó,  „korszerű”  eszközökkel megfogalmazott  új  „fórum”  és 
építészeti  együttes,  illett.  Ugyanakkor  a  városszerkezet  és  a 
városi  szolgáltatások  alkalmatlanná  váltak  a  mesterségesen 
gerjesztett megnövekedett  létszámú  lakosszám‐kiszolgálására, 
s ez felvetette a város közlekedési hálózatának és rendszerének 
átgondolását,  a  városközpont  szerepének újraértelmezését. A 
„fórum”  természetesen nem  csak az új  funkcionális  feladatok 
ellátására  volt  hivatott,  hanem  a  megváltozott 
politikai/társadalmi  rend  és  az  általa  a  városra  kiszabott  új 
szerepkör méltó képviseletére is.  
Az  1960‐as  évek  során  tehát  döntés  született  arról,  hogy  a 
Nagytemplom  és  a  Városháza  hátsó  homlokzata  mögötti 
területen, az ott lévő, zömében alacsony intenzitással beépített 
terület kibontásával ki kell szabályozni a már a XIX. században 
tervezett  tengely  nyomvonalát,  és  annak  indítópontjánál  új 
központot  kell  létrehozni.  A  város  főterének  nyugati  irányba 
történő  bővítése,  az  új  központ  kiépítése  egy  1962‐ben 
lebonyolított országos tervpályázatot követően történt meg. A 
város  általános  városrendezési  terve  1966‐ban  készült  el 
(tervező: Korbonits Dezsőné, VÁTI), de e terv készítésekor már 
eldöntött  tény  volt,  hogy  az  új  városi  és megyei  szerepkörű 
igazgatási  fórumot  a  történelmi  városközpontba,  de  nem 
közvetlenül  a meglévő  főtérre helyezik, hanem  felelevenített, 
Kada  Elek  féle  kelet‐nyugat  irányú,  városon  átvezető 
keresztirányú sugárútra helyezik.71  
Az  újonnan  kialakított  intézményi  központban  ‐  amelynek 
alapkő  letétele 1964‐ben  zajlott  ‐ művelődési központot  több 
áruházat, valamint ‐ a városképet és várossziluettet a mai napig 
meghatározó s annak idején azt gyökeresen átalakító ‐   

                                                      
70 A  II.  világháború  után  nagyszabású  közigazgatási  átszervezés  történt,  amely  az  új 
alkotmány  felhatalmazása  alapján  a  megyerendezésre    alakult  belügyminisztériumi 
tárcaközi bizottság  tevékenysége nyomán  több  rendeletben  intézkedett az új  területi 
beosztásokról, a megyehatárok módosításáról és az új központok kijelöléséről. A fenti 
rendeletek  nyomán  Pest‐Pilis‐Solt‐Kiskun megye  déli  részéhez  csatolták  Bács‐Bodrog 
megyét az új megye neve Kiskun megye  lett: Kecskemét megyeszékhellyel. Ekkor  lett 
újonnan  Békéscsaba‐Békés  megye,  Salgótarján‐  Nógrád  megye,  Tatabánya  pedig 
Komárom megye székhelye 
71 a tervező személyes beszámolója alapján 

 

A megyei közigazgatási központhoz épült művelődés ház

Az áruház‐együttes terve az új főtér déli oldalán

Domus áruház („építészetileg egyszerű felépítésű 
épület”) a belvárosban, háttérben a megyei 

közigazgatási központ toronyépületei

 

Az új teret nyugatról az Árpád lakótelep zárja
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Megyei  Tanácsi  épületet  és  a megyei  és  városi  pártbizottsági 
székházat építettek, melyek 14 emeletes és 8 emeletes kettős 
toronyházával  kívánták  a  teret  építészetileg  hangsúlyozni.  Az 
épület mellé művelődési ház épült. 
Az épületegyüttes előtti téren a Kerényi József tervezte (1964.) 
szolgáltatóház mellett a Szövetkezeti Kereskedelmi Vállalat 
Alföld  Áruházát  (amely …„az  új  gazdasági mechanizmus  által 
érvényesített  szemléletnek  köszönheti  megvalósulását  …”72), 
egy Domus Áruházat valamint a lakótelephez kapcsolódóan egy 
élelmiszer‐áruház kockatömegét helyezték el. 73 
Az épületegyüttest uraló közigazgatási épület önmagában véve 
igényes – és építészeti részletei még ma szemmel is időtállóak ‐ 
léptéke  azonban  környezetidegen.  A  szorosan  egymás mellé 
szervezett két központ – a  történelmi és az új – között hiába 
volt meg  a  térbeli  szomszédság,  nemigen  alakult  ki  a  finom 
összeszövődés, egymás el‐ és befogadása. 
Az új  központ városépítészeti  kialakítása  számos  térszerkezeti 
problémát  is  felvet.  Bár  az  új  tér  valóban  közvetlenül 
kapcsolódott a  történeti  főtérhez, e  szerkezeti kapcsolat nem 
lett  szerves.  A  főtér  ugyanis  impozáns méretével,  a  nyugati 
falát határoló és  főhomlokzatával a  tér  fele  forduló két városi 
léptékű  és  jelentőségű  épületével  lezárt  egységet  alkotott, 
amelyre  ugyan  ráfűződött  egy  sétánnyal  a  modern 
városközpont, azonban azáltal, hogy a két  impozáns műemléki 
épület a hátsó oldalát fordította az új térre, annak jellege csak 
másodlagos maradhatott.  
A  „fórumnak”  úgy  a  történelmi  városközponthoz,  mint  a 
csatlakozó új városrészekhez való szerkezeti és főleg városképi 
viszonya  is  igen  ellentmondásos.  Kecskemét  egyike  azon 
szerencsétlen  sorsú  városoknak,  ahol  a  tömeges  lakásépítés 
szorosan ráhúzódott a történelmi belvárosra.  
A  szerepkörének  bővülése  nagyfokú  urbanizálási  folyamatot 
indított  be,  intenzív  lakosszám‐növekedéssel,  10  új  lakótelep 
építését indukálva. A lakótelepek, melyek építését az 1975‐ben 
beindult  helyi  házgyár  termelése  is  ösztönözte  –  a  város 
központi  részeire  is  benyomakodtak.  Az  ott  lévő  földszintes, 
hajdani  lakóépületek  rossz  állapotára,  a  beépítés  alacsony 
intenzitására  valamint  városszerkezeti  okokra  hivatkozással  a 
Petőfi utca átellenes oldalán építették meg az ún. Árpádváros 
lakótelep  tízszintes  házgyári  épületeit.  A  lakótelep már  saját 
korában  is  sok  vitát  kavart,  beépítésének  szerkezeti 
hiányosságai,  az  épületek  léptéke,  anyaghasználata,  identitás 
és kötödés hiánya miatt. A lakótelep szélső lakó‐ és intézményi 
épületei  a  fent  leírt  új  központ  határoló,  térfalképző  elemei, 
melyekre a szemközi oldalon az elhíresült szalagház felel.74 
 

                                                      
72  Heltai  Nándor  –  Juhász  István:  Kecskemét  (Panoráma:  Magyar  városok  ‐  1985) 
113.old 
73 Megyei  Tanács  és  Pártszékház  Terv:Kerekes  István,  épült  1972‐ben;  Erdei  Ferenc 
Művelődési Központ, Terv: Kerekes István épült 1975‐ben; Domus Áruház, terv: Szabó 
Z. Máté és Bajnay Zsolt, épült 1970‐es évek. Alföld Áruház, Terv: Peschka Alfréd, épült 
1971‐ben; Univer Szövetkezeti Élelmiszeráruház, Terv: Mandel Tamás, épült 197?‐ben 
(A Kecskeméti Önkormányzat adatszolgáltatása alapján) 
74 Szalagház, Terv: Peschka Alfréd, épült 1971‐ben 

Előtérben az új igazgatási központ, a Nagytemplom 
mögött a „Lordok háza”

Az Aranyhomok Szálló beépítési terve 

 

Nézet a főtér felől

 



                                                   85 
 

A  központi  tér  északi  peremére  további  intézménycsoport  is 
szerveződött, jellemzően kereskedelmi funkcióval. 75 A város  II. 
világháború  utáni  első  középülete  a  Piaristák  terén  található 
SZTK  rendelőintézet  volt  (terv:  Schall  József, Winkler Oszkár, 
Hegedűs  Béla),  amelyet  1950‐ben  adtak  át.  Néhány  lépésre 
tőle a Kecskeméti Óvónőképző Intézet hatemeletes kollégiuma 
épült fel 1972‐75‐ben (terv: Nagy János). A piarista gimnázium, 
rendház és templom műemléki épületegyüttesével, valamint a 
1990‐es  években  megvalósult  könyvtárral76  így  a  főtér 
szomszédságában  létrejött  az  intézmény  funkciók  sajátos 
koncentrátuma.77 Az épületek azonban nem alkotnak koherens 
városépítészeti  együttest,  nemcsak  igen  eltérő  jellegű  és 
minőségű  építészeti  megfogalmazásuk,  hanem  a  közöttük 
áttörő kiskörút jelenléte miatt.  
 
A nagyobb  léptékű,  teljes városrészeket érintő beavatkozások 
mellett  számos kisebb, egyedi, de nagy hatással bíró építés  is 
történt a városközponti területeken. 1959‐62. közt épült meg a 
Széchenyi  tér  tölcséres  torkolatának  lezárásaként  az 
Aranyhomok Szálló (Janáky  István, Albert Jenő), amely komoly 
visszhangot  keltett  az  akkori  (város)építészeti  szakmai 
közéletben.  A  terv  leginkább  vitatott  döntése  az  épület 
telepítése  volt, mivel  lezárta azt a  vizuális  kapcsolatot, amely 
korábban  hagyományosan  jellemezte  a  Széchenyi  térré 
tölcséresedő  Széchenyi utca és a  főtér  viszonyát. Ugyanakkor 
számos  korabeli  szaklap méltatta    a  vidéki  szállodáknál  ritka 
tervezői gondosságot, építészeti minőséget,  igényességet. Míg 
a  szálló  lapostetős  épületének  tömege, magassága nem okoz 
városképi konfliktushelyzetet, az 1969‐ben a szomszédságában 
felépült  95  lakásos,  a  földszinten  üzletekkel  és  irodákkal 
kialakított  oldalfolyosós  lakóépület,  az  ún.  Lordok  Háza 
léptékével aránytalanul uralja a teret.78 
A  szálló  lezáró,  beforduló  épülettömege  az  első  lépés  volt  a 
Széchenyi  tér‐Széchenyi  utca  szerepének  átértelmezésében, 
amikor  is  a  Csányi  utca  és  Széchenyi  utca  tömböt  részben 
visszabontották,  és  ott  buszpályaudvart  helyeztek  el.  A 
buszvégállomás  praktikus  szempontok  alapján  történt 
idehelyezése Kecskemét esetében  is megteremtette a magyar 
települések  sokaságánál  tapasztalható  ellentmondást:  a 
tömegközlekedés  lakossági  ellátási  szempontból  ideális 
helykiválasztása sok esetben penetrálta a környezetét. 
 
Meg kell említeni, hogy 1981‐től, az akkori városrendezési terv 
nyomán, a körúton belüli  területek városalaprajza, városképe, 
polgárházai  védelmet  kaptak  ‐  a  belváros  a  nemzeti  örökség 
része  és  műemléki  jelentőségű  terület  lett.  Ezzel 
összefüggésben  Kecskeméten  beinduló  rehabilitációs 
folyamatok szakmai fogalommá váltak.79 

                                                      
75 Centrum Áruház. Tervező: Mészáros József. Épült 1950‐ben. 
76 tervezők: Mátrai Péter és Major György 
77 Heltai Nándor – Juhász István: Kecskemét (1985) 
78  95 lakásos lakóépület üzletekkel, terv: Nauhauser László (BÁCSTERV) 1964 A magyar 
tervezőirodák története, szerk: Jeney Lajos DLA Építésügyi Tájékoztató Központ Kft. Bp. 
2001. p.35 
79  Egyebek mellett  a  ferences  rendi  kolostorépületet  átalakítása  Kodály  K  Zoltán 
Zenepedagógiai  Intézet  céljaira  (1973‐1975),  és  a    volt  zsinagóga  Technika Házává 
alakítása,  voltak  ennek  a  szemléletnek  az  előhírnökei.  Mindkettő  Kerényi  József 

                                                               
(BÁCSTERV)  munkája,  aki  az  utóbbiért  
1975‐ben  az  Ybl  díj  II.  fokozatát  kapta. 
Schéry  Gábor  (főszerk.):  Évek,  művek, 
alkotók – Ybl Miklós‐díjasok és műveik 1953‐
1994.  Építésügyi  Tájékoztatási  Központ  Kft. 
Bp., 1995. p. 282. 
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Kecskeméten  jelentős  változást  hoztak  az  1970‐es  évek‐  beli 
városszerkezeti  átalakítások.  A  főtéren  korábban  számos  út 
haladt át, melyek forgalmát 1976‐ban az ún. „kiskörúti gyűrű” 
megépítésével  elterelték  a  központból.  Így  a  mai  Kossuth 
illetve  Szabadság  tér  ugyan,  mint  a  várostörténeti,  és 
városépítészeti értékeket felfűző gyalogos, parkos, védett zóna 
jelentősen  felértékelődött,  a  körút  bevágása  során,  annak 
mentén  azonban  sok  helyen  rendkívül  rendezetlen 
telekviszonyok és utcakép alakult ki.  
 
Kecskeméten a vizsgált időszakban lezajlott intézményépítések 
tehát  jellemzően  a  történelmi  központ  vonzáskörzetében 
történtek,  ezek  azonban  városközpont  alapkarakterét  nem 
változtatták meg: a város ugyanúgy egyközpontú maradt, csak 
a  központja megnőtt  és  a  terek  által  szervezett  több pólusra 
osztódott. Meghatározó  városszerkezeti  átalakítások  azonban 
történtek, máig  kiható  nagyságrendű  intézményi  építésekkel, 
melyek  közül  a  város  elsősorban  azok  vizuális  hatásának,  a 
várossziluettet radikálisan átalakító léptékbeli következményeit 
nem tudta magába építeni.  
 
 
 
 
Miskolc Borsod‐Abaúj‐Zemplén megye  székhelye,  az Országos 
Településhálózat‐fejlesztési  koncepció  szerint  egyike  az  5 
kiemelt felsőfokú központnak. 
 
A város táji környezetének adottságai miatt nadrágszíj‐alakban 
nyúlik  el  mintegy  20  km  hosszúságban.  Hosszanti 
középtengelye, a városközpont régi történelmi és mai főutcája, 
(Széchenyi  utca),  így  a  központ  szerkezetét  is  hajlamosak 
vagyunk  a  település morfológiai  adottságai  nyomán  hosszan 
elnyúló  „egyutcás”‐ként  értelmezni.  A  történelmi 
városszerkezete  ennél  azonban  sokkal  árnyaltabb, 
összetettebb.  
Miskolc mai  városközpontjának  helye  és  főbb  karaktere  igen 
hamar  körvonalazódott.  Az  1.  katonai  felmérésen  látható 
módon  Miskolc  falu  korai  fő  utcája  nem  a  mai  főtengely 
mentén, hanem  attól  délebbre,  a  templommal hangsúlyozott 
Avas‐hegy  északi  lábát  övezve  húzódott.  A  táji  adottságok 
miatt  a  település  fő  terjeszkedési  iránya  kelet‐nyugati 
völgyirányban  történt,  jellemzően  a  mai  Széchenyi  utca 
nyomvonalát –mint völgyirányú  főközlekedés  tengelyt‐  is  igen 
korán kijelölve. A település főútvonala a történeti belváros mai 
területén belül80 az 1700‐as évektől  őrzi a  jelenlegi  vonalát.81 

Míg a kelet‐nyugati  irányú főutca vonala, a fent  leírtak szerint 
már  jóideje  stabilan  kialakult  és  egyértelműen  szervezte  a 
település  és  környéke működését  és  fejlődési  irányát,  úgy  az 
észak‐déli főszerkezeti vonal helye többször is megváltozott. Ez 
a  folyamat  ‐  az  észak‐déli  út  hely‐  és  szerepkeresése  a 
városszerkezetben – a mai napig tart a városközpont szerkezeti  

                                                      
80 Pece patak keleti torkolatától a mai Hunyadi és Tizedes honvéd metsződési pontjáig. 
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fejlődésében. A város hosszirányú főtengelyére több teresedés 
is szerveződött; ezek közül a központ szélén kialakult Piac teret  
kell megemlíteni, melynek rendkívül szép táji adottságai82 és a 
városi  közigazgatási  épületek  idehelyezése  adott 
megkülönböztetett szerepet.  
 
1945 után 
Miskolc  és  környéke,  mint  történelmileg  komoly  ipari 
hagyományokkal rendelkező térség, a II. világháborút követően 
szinte rögvest a kiemelt figyelem középpontjába került.  
A város, amely a világháborúkban a hadiipar hátteréül szolgáló 
nehézipari termelést biztosította, 1945 után, mint jelentős ipari  
múlttal  és  bázissal83  rendelkező  település,  a  dinamikus 
szocialista  iparosítást  szimbolizáló,  kiemelt  figyelmet  és 
jelentős  központi  támogatást  élvező  mintaváros  lett.  Nem 
véletlen  tehát,  hogy  1948‐49‐ben  az  első  regionális  terv  a 
borsodi  iparvidékre,  s  1952‐ben  pedig  az  első  települési 
általános  rendezési  terv  is Miskolc  területére  készült.84  (terv: 
Városépítési  Tervező  Vállalat  –  eszmei  irányító:  Papp  Imre  – 
É.M.Városrendezési osztály vezetője)85. Emellett több részletes 
rendezési terv is született, igen különböző szemlélettel. Míg az 
1950‐es évek terve „romantikus felfogás”‐t követett, a 1960‐as 
évekbeli  tervek némelyike  lakótelepi beépítést  javasolt  (VÁTI) 
míg  egy  másik  magasházas  világvárost  vizionált.  (Miskolci 
Tervező  Vállalat)86  A  jövőkép  kereséséhez  1976‐ban 
tervpályázatot írtak ki a városközpont területére. 
A  kitüntető  érdeklődés,  amely  az  államszocialista  időszak 
története  során  szinte  mindvégig  kísérte  a  fejlődését, 
sajnálatos  módon  a  városnak  igen  sok  kárt  okozott.  Az 
iparfejlesztés  és  a  lakosszám  prognosztizáció  nyomán  korán 
megkezdődtek a telepszerű  lakásépítési programok, melyek az 
iparbővítéssel  egyetemben  hosszú‐hosszú  évekre  háttérbe 
szorítottak  minden  más  városfejlesztéssel  kapcsolatos 
feladatot. A fent leírt, de országos szinten is jellemző tendencia 
Miskolc  esetében  még  erőteljesebb,  szélsőségesebb  volt. 
Közigazgatási  területét, az. un. Nagy‐Miskolcot  több  település 
összevonásával alakították ki, melynek 2 központi fő pólusát a 
hajdani  ősi  (kereskedőváros) Miskolc és a  II. világháború után 
hozzácsatolt,  korábban  teljesen  független  (hajdan  szabad 
királyi)  város,  Diósgyőr  képezte.  A  két  város  közigazgatási 
egyesítésével  létrejött,  sajátos  „kétfejű”  városhoz  több 
lépcsőben  még  további  településeket  kapcsoltak  hozzá.87  Az 
elkövetkezendő évtizedekben az ország egyik legnagyobb gyár– 
és bányavárosaként már több, mint 200.000 lakosával 88  

                                                      
82 Közvetlen kapcsolata és rálátása az Avas hegyre. 
83 Ennek alapjai: Miskolc‐diósgyőri barnaszén készletével, közel 100 éves múltú Borsod‐
Miskolci Gőzmalom, és a diósgyőri nagy állami Vasgyár 
84  Faragó Kálmán: Városrendezés a  felszabadulás után.  In:Vidéki  városaink  szerk: Dr. 
Borsos József , Közgazdasági és jogi könyvkiadó – Budapest/1961 412‐413., 421.old. 
85  ifj. Horváth  Béla  – Marjalaki  Kiss  Lajos  – Valentyin  Károly: Miskolc  –  Városképek‐
Műemlékek sorozat ‐ Műszaki Könyvkiadó, Budapest‐ 1962. p.558. 
86 László László: Miskolc városfejlesztéséről röviden. In: Városépítés 1977/1. pp.21‐24. 
87  1945‐ben  hozzákapcsolták Hejőcsabát  és  néhány,  vele már  korábban  fokozatosan 
összeépült  községet,  majd  1950‐ben  második  lépésként  még  további  4  települést 
(Hámort,  Tapolcát,  Görömbölyt,  Szirmát).  A  ’60‐as  évekig  összesen  11  határos 
település lett közigazgatásilag Miskolc része. 
88 Kerekasztal‐beszélgetés Miskolcról. In:Városépítés – 1975/1 pp.22‐25. 
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az  ország  második  legnagyobb  városa  ‐  megyeszékhely  és 
egyben a miskolci járás székhelye, megyei jogú város lett.89 
 
A  szocialista  ipari  város Miskolcon  90  a  II.  világháború  után  a 
városközpontban  ugyan  történtek  új  intézményi  építésekkel 
megerősített  szerkezeti változások, azonban ezek nem hoztak 
lényegi átalakulásokat, csak az erővonalakat alakították. 
A központi főutca szerepe és épületállománya jelentős részben 
megmaradt,  ennek  oka  a  bontásokhoz  szükséges  pénzhiány, 
illetve  a  már  említett  városfejlesztési  prioritások  (iparosítás, 
lakásépítési  program),  amely  hosszú  évekre  meggátolták  a 
komoly  szociális  és  etnikai  problémákkal  is  küzdő  központtal 
kapcsolatos  bármilyen  építési  programot.91  Az  intézményi 
hálózat  meglévő  létesítményei  jellemzően  megmaradtak  a 
helyükön,  tovább  örökítve  nemcsak  a  hálózatot,  hanem  az 
intézmények  városközponti  megoszlását.  A  főütőér 
változatlanul  a  Széchenyi  utca  maradt,  a  földszinten  szolid 
kiskereskedelmi funkcióval. A történelmi főtengelyen a vizsgált 
korszak is elhelyezte néhány épületét: az utca északi oldalának 
középtáján  többszintes  több  tömegből  álló  üzletház  épült  a 
felső  emeleteken  lakásokkal  az  alsó  szinteken  üzletekkel,  a 
tömbbelső  felé az épületrészeket összefogó emeleti  terasszal. 
Az utca hagyományos kereskedelmi szerepköréhez  illeszkedett 
a keleti  lezárása. Logikus gondolatként adódott, hogy amint a 
fő  utca  nyugati  végén  egy  intézmény  csomósodási  pont  (a 
városháza,  megyeháza  közigazgatási  együttese)92  zárta  a 
főutcát, úgy a keleti végén is legyen egy megfelelő lezárás. Erre 
a szerepre kereskedelmi épületeket93szántak. 
Miskolc szerkezetéről gyakran  lehet olvasni, miszerint nincsen 
igazi  városi  főtere,  a  város  azonban  valójában  több  kisebb‐
nagyobb  térrel  (Városháza  tér,  Hősök  tere,  Erzsébet  tér) 
rendelkezik. E  terek közös kapcsolata a  főutca, amely  részben 
közvetlenül, részben kisebb rávezetéssel felfűzi őket.  

                                                      
89 Jelen  dolgozat  a  településcsoport  legnagyobb  városával,  a  történelmi  Miskolc 
központjával  kíván  foglalkozni,  a  mesterségesen  kialakított  Nagy‐Miskolc  kapcsán 
azonban  szükséges  megemlíteni,  hogy  az  igazgatásilag  egységesített  települések  a 
természeti,  táji  adottságaikból  kifolyólag  egy  hosszanti  völgyi  útra, mint  főtengelyre 
felfűződő    településsorként működtek  ‐  értelemszerűen  térben  és  funkcionálisan  is 
több  központtal.  A  „települési‐konglomerátum”  később  is  leginkább  kelet‐nyugati 
irányba  terebélyesedett,  mivel  északról  a  domborzati  viszonyok,  délről  pedig  a 
kedvezőtlen elhelyezkedésű – Diósgyőr és Miskolc közé félútra települt ‐ ipar zárta el, 
erősen behatárolva a fejlődésének területi lehetőségeit. Ez a fajta lineáris, egy vonalra 
felfűződés, egy gerincre szerveződés szinte napjainkig meghatározta nemcsak a teljes 
város, hanem a hajdan önálló települések központjaiból kialakuló alközpontjainak  is a 
működését. Az egyes alközpontok közötti kapcsolat ugyanis  szinte a  legutóbbi  időkig 
csak a teljes területen való áthaladással, a történeti települési központok átvágásával 
volt  lehetséges,  amely  a  gépjárműforgalom  ütemes  növekedésével  párhuzamosan 
folyamatosan  rontotta  az  (al)központok  életképességét  és  az  általa  nyújtott 
életminőség színvonalát. 
90  „szocialista  építésünk nagy  alkotásai  között  elsőrendű  fontosságú Miskolc  városa” 
Weiner Tibor: Miskolc szocialista város. In: MÉ 1952.I.évf. 5‐6. sz. p.263 
91„…Az  elmúlt  tíz‐tizenöt  esztendőben  városrendezési  munkánk  középpontjában  a 
lakásépítés  áll…Miskolcon  már  meglehetősen  hosszú  ideje  dominál  a  lakótelepek 
építése.  Tulajdonképpen  a  gondjaink  jelentős  része  is  ebből  fakad,  ugyanis  inkább 
lakótelepeket, mint várost építünk” Kerekasztal‐beszélgetés Miskolcról  In:Városépítés 
– 1975/1 p.22‐25.old 
92 „Örvendetes, hogy tíz‐tizenöt éven belül kialakul Miskolc kereskedelmi központja, a 
tanács  környékén  pedig  igazgatási  centrum  lesz.  Mindez  nagy  lépés  lesz  a  városi, 
pontosabban a nagyvárosi jelleg kialakulása felé, s így Miskolc végre elfoglalhatja majd 
azt a helyét a városok között, amely méltán megilleti” – uott. 
93  Centrum  Áruház  –  terv:1966,  építés:1968‐70  –  tervezők:  Horváth  István  –‐Szabó 
József II., Thury László .Horváth István – „Miskolc és környéke építészeti színvonalának 
fejlesztésében kifejtett alkotó tevékenységért” 1968.‐ban Ybl díj III. fokozatát kapta.  

 Az MSZMP‐székház és környéke beépítési terve
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Az  államszocialista  időszakban,  a megyeszékhely  szerepkörrel 
felruházva,  az  ipari  termelés  egyik  élvonalbeli  településeként 
azt gondolnánk, „méltó” közigazgatási és intézményi együttest 
kapott  a  város.  Azonban  a már  korábban  említett  okokból  a 
központ  kialakítása  elhúzódott.94  A  város  újonnan 
megfogalmazandó  nagyvárosi  reprezentatív  terére  kiírt 
pályázatai is kudarcot vallottak.95 
 
A  korszak egyik  legérdekesebb döntése az új  közigazgatási és 
kulturális központ kihelyezése a történelmi központ területről. 
A  már  korábban  emlegetett,  a  helyét  többször  változtató 
észak‐déli városi  főtengely egyik nyomvonalként rögzült a mai 
Szemere  Bertalan‐  Kazinczy  –  Görgey  A.  utca,  a  minorita 
templom  előtti    Hősök  terét  érintve.  Ugyancsak  észak‐déli 
irányú a jóval később kiszabályozott Corvin utca‐Szentpáli utca, 
amely ma már jóval nagyobb keresztirányú gépjárműforgalmat 
bonyolít,  s  melyet  a  főutca  déli  oldalán  passzázsszerűen 
vezettek ki.  
 
A kettő között ékbe – az un. Mindszenti kapuhoz – helyezték 
új,  reprezentációs  célú  középületként  a  Szakszervezetek 
Székházát96,  amely  a  történeti  központon  kívül,  de  a  fent 
említett utak  révén azzal  szerves kapcsolatban, a városiasodó 
beépítést  szinte  indító  jelként  jelent meg. A három  tömegből 
szerkesztett épületcsoport építészeti elrendezésével jól reagált 
a  városkapu  helyzetre:  az  alacsonyabb,  legyezően  szétnyíló 
nagyterem mögött, magasabb sávház adott vizuális lezárást. Az 
új épület komponálása azonban leginkább e látványbeli hatásra 
és nem a meglévő építészeti környezettel való városépítészeti 
teljességére  törekvést  mutatja„97)Az  új  intézményi  épület 
funkciója  nem  kívánt  feltétlen  városközponti  helyzetet, 
azonban jellege, politikai tartalma megkövetelte azt.  
Az, hogy nem a  szorosan vett központba épült, egyértelműen 
kifejezte  azt  a  törekvést, hogy egy  történelmi  központ  közeli, 
de új megfogalmazású városközponti együttes jöjjön létre.98  
 

                                                      
94  „Gyakorlatilag nem  található nálunk  regionális  közintézmény pedig  erre,  városunk 
rangja  miatt  égető  szükség  lenne.  De  csak  akkor  gondolhatunk  ilyen  intézmények 
elhelyezésére, ha előbb szanálunk.”‐ Kerekasztal‐beszélgetés Miskolcról. In:Városépítés 
– 1975/1 p.25. 
95  Bonta  János:A magyar  építészet  egy  kortárs  szemével  1945‐1960  Terc,  Bp.  2008. 
p.166 
96 terv: Dósa Károly (ÉSZAKTERV) In: MÉ 1979/6. pp.28‐29 
97 Budapest  felől érkezve Miskolc belvárosában  tűnik elénk a  tartalmában  is a  város 
szocialista  társadalmi  fejlődését  szimbolizáló,  városképileg  jól  elhelyezett,  érdekes 
tömegű székház” Vámossy Ferenc: Szakszervezetek Székháza In: MÉ 1964/4 p.24‐29 
98  „Érdekessége  a  miskolci  városfejlesztésnek,  hogy  ennek  a  sok  létesítménynek  a 
megjelenése nem koncentrált jellegű, mint például Salgótarjánban tapasztalhatjuk. Mi 
is törekszünk egyébként ilyesfajta városközpont kialakítására, például a Szakszervezeti 
Megyei  Tanácsnak  székháza,  annak  környéke  és  az  új  szállodaépítés  már  ezt  a 
törekvést  tanúsítja”  ‐  Kerekasztal‐beszélgetés  Miskolcról.  In:  Városépítés  –  1975/1 
p.24. 
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Az  új  központi  pólus  ettől  kezdve  több  intézményépületet  is 
bevonzott;  a  Megyei  Könyvtár99  és  a  városi  szabadidő 
központ,100  majd  a  vizsgált  korszak  végén,  1988‐ban  az  un. 
Tudomány és Technika Háza101 épülete is idekerült. Az épületek 
azonban  a  tényleges  városépítészeti  érték  létrehozása,  a 
környezettel  vagy  egymással  kialakítható  kontextus  helyett, 
csak  az  egyszerű  szomszédsági  együttlétet  keresnek.  Nagy 
burkolt felületek  jelzik a tér alakítás szándékát, de a tényleges 
térélmény  ugyanúgy  elmarad, mint  a  városban  e  korszakban 
lezajlott  valamennyi  nagyobb  intézményi‐együttes  építése 
során.  
Az  új  központ  építése  tehát  városszerkezetileg  hangsúlyos 
helyen  történt  meg,  igen  gazdag  funkcionális  összetétellel, 
(közigazgatási,  művelődési,  szórakoztató),  azonban  egyszerű 
additív módon sorolva az épületeket. A városszerkezeti helyzet, 
a meglévő  térkapcsolatok, a kettős Y‐tér és az Avas közelsége 
által  kínált  lehetőséget  nem  sikerült  igazán  kiaknázni.  A 
közterek  ott  létre,  tartós  tartózkodásra  nemigen  hívogatnak. 
Hiába  van  a  terület  közel  a  városközponthoz,  attól  leszakad, 
önálló, belterjes életet él. 
 
Bár nem városközponti fejlesztés, de kihatása miatt a témához 
kapcsolódóan  feltétlenül  meg  kell  említeni,  hogy  1950‐től 
építeni  kezdték  a  Nehézipari  Egyetemet.  Az  egyetemváros 
vezetőtervezője  id.  Janáki  István  volt.  A  maga  mellé  vett 
fiatalok,  Farkasdy  Zoltán,  Jánossy  György  a 
visszaemlékezéseikben a munkásságuk102, és a szakmai érésük 
egyik legfontosabb állomásaként említették a miskolci egyetem 
tervezésének  időszakát. Az igényes, minőségi kortárs építészet 
tehát  jelen volt a városban, sajnálatos módon azonban csak a 
városközponton  jócskán  kívülre  összpontosítva  az  erejét.  A 
saját  belső  életét  élő  egyetemi  campus  városközponttól  való 
leszakítása,  a  fiatalok  talán  tudatos  távoltartása  a  centrumtól 
értékes társadalmi erőket szívott el onnan  – mind a mai napig 
jelentős  problémákat  okozva  a  szerepkörét  kereső 
városközpontban.103 

                                                      
99  (ma  II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár)terv: 1968; építés 1969‐72.  tervező: Dézsi 
János (ÉSZAKTERV). 1973‐ban az Ybl‐díj III. fokozatát kapta „a miskolci megyei könyvtár 
tervezéséért”.  Schéry Gábor  (főszerk.):  Évek, művek,  alkotók  –  Ybl Miklós‐díjasok  és 
műveik 1953‐1994. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Bp., 1995  p.270. 
100 terv:1966, építés:1968‐70. terv:Horváth  István, Szabó József  II., Thury László 1968‐
ban Horváth  István Ybl‐díj  III.  fokozat.  „Miskolc és környéke építészeti  színvonalának 
fejlesztésében  kifejtett  alkotó  tevékenységéért”  Évek, művek,  alkotók  –  Ybl Miklós‐
díjasok és műveik 1953‐1994. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Bp., 1995.p.214. 
100 „Örvendetes, hogy tíz‐tizenöt éven belül kialakul Miskolc kereskedelmi központja, a 
tanács környékén pedig az igazgatási. Az építészet és a szabadidő. In: MÉ 1972/3 pp 2‐
57. 
101 terv:Bodonyi Csaba 
102 ÉSZAKTERV;  terv:1964‐1966; áttervezés:1969. építés:1967‐74.   1975‐ben Ybl‐díj  II. 
fokozatát kapta „a miskolc‐tapolcai  Juno Szálló  tervezésért”. Schéry Gábor  (főszerk.): 
Évek,  művek,  alkotók  –  Ybl  Miklós‐díjasok  és  műveik  1953‐1994.  Építésügyi 
Tájékoztatási Központ Kft. Bp., 1995. p. 284. 
103 A fiatalok viszonya a városhoz és annak központjához csak egyike volt a téri, köztéri 
vonatkozásokkal is bíró társadalmi problémáknak. Az 1950‐es évektől beinduló ütemes 
fejlesztés komoly  vonzerővel bírt és  jobb életlehetőségeket biztosított,  így nem  csak 
adminisztratív  úton,  a  közigazgatási  összevonások  révén,  hanem  a  tényleges 
bevándorlások  következtében  is  felfokozott  mértékben  megnőtt  a  lakosszám.  A 
“bevándorló”,  zömében  férfinépesség  azonban  gyökértelen  maradt,  évekig  komoly 
kötődés nélkül,  átmeneti  jelleggel  élve  a  város nagyszámú  “intézeti háztartásainak”, 
munkásszállóinak  valamelyikén.  A  kétműszakos  munkakezdés  és  ‐végzés  miatt  az 
üzemekből  egyszerre  érkező  és  távozó  többezres  tömeg  egyfajta  kedvezőtlen 
mobilitású, lökésszerű városhasználatot jelentett, amelynek fókusza értelemszerűen az 

                                                               
iparterületek környékén, (Nagy‐)Miskolc középtáján 
összpontosult.  Az  innen  „kizúduló”  tömegek  egy 
jelentős  része  a  városnak  csak  ezen  zónájához 
kötődött,  hiszen  ingázott  az  állandó  lakhelye  és  a 
miskolci munkahelye között. A  ’70‐es években a 90 
ezer  munkás  közül  30‐40  ezer  ingázó  érkezett 
naponta  Miskolcra  –  gyakorlatilag  a  Széchenyi 
utcán,  mint  főtengelyen  napjában  kétszer 
végigutazva. A városban megforduló, azt „használó” 
emberek  egy  másik  jelentős  része  pedig  a  már 
említett,  a  városhoz  szintén nem  kötődő  átmeneti 
jelleggel ott élő, bevándorló lakos volt. 

Az új köziazgatási és kulturális központ utolsónak 
megépület eleme,  a Tudomány és Technika Háza
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Szabolcs‐Szatmár  megye  és  a  nyíregyházi  járás  székhelye,  a 
„Nyírség”  fővárosa.  Az  1971‐es  Országos  Településhálózat‐
fejlesztési koncepció felsőfokú központnak javasolta. 
 
A  nagy  lapályosan  szétterülő,  „centrálisan  fejlődött”  város 
forgalmi  útjai  minden  irányból  sugarasan  futottak  a 
központjába,  a  Városház  téren  összemetsződve.  A  belvizes 
vidéken a központ topográfiailag  is a  legmagasabb pontja, bár 
a  néhány  méternyi  szintkülönbség  ténylegesen  nem 
érzékelhető.104 A  történelmi városszerkezet alapját a két nagy 
kiterjedésű  tér  (a  Kossuth  tér  és  a  Hősök  tere)  és  az  ahhoz 
északról és délről is kapcsolódó további kisebb terek együttese 
alkotta.  A  Kossuth  tér  és  Hősök  tere  arculatát  a  historizmus 
alakította  ki.  1891‐1914‐ig  a  tereket  körbeépítették  a  város 
legfontosabb  intézményépületeivel;  felépült  a  Megyeháza,  a 
két  teret  szerkezetileg  és  vizuálisan  is  kapcsolni  hivatott 
takarékpénztári palota, a Városház térnek  (és a központnak) a 
hiányzó  vertikális  hangsúlyt  adó  római  katolikus  templom  és 
emelettel bővült a késő klasszicista Városháza is.105  
 
1945 után 
A  központ,  a  kiemelt  városi,  járási  megyei  közigazgatási 
intézményeket  és  a  kereskedelem  és  vendéglátási 
létesítményeket  koncentráltan  magába  sűrítő  szerepét 
megtartotta.  A  nagy  területen  szétterülő  központot  az 
elszórtan  elhelyezkedő  intézmények  közötti  belső  gyalogos 
mozgások, több egymást keresztező  irányban szinte átszőtték. 
Az  1960‐as  évektől  az  intézmény‐  sűrűsödés  és  a  (gyűrűk 
nélküli)  sugaras  városszerkezet  a  központba  vonzotta  a 
növekvő  célirányos és a  főtér együttesen áthaladó  forgalmat, 
egyre nagyobb feszültséget generálva a központ belső gyalogos 
közlekedése és az átmenő  gépjármű forgalom között.  
Ezeket  fokozta a kötött pályás közlekedés  jelenléte – a   MÁV 
keskenynyomtávú  vasútvonala,  amelyen  a  villamos  is 
közlekedett,  s  amely még  a  ’60‐as  évek  során  is  (helyenként 
keresztben) átvágott a főtereken. Nem véletlen tehát, hogy az 
általános  rendezési  terv  központra  vonatkozó  javaslatainak 
egyik  legfontosabb  eleme  is  elsősorban  a  különböző  típusú 
forgalom  különválasztása  illetve  a  központ 
forgalommentesítése volt. Az általános  rendezési  terv kisebb‐
nagyobb utcanyitásokkal, tömbátvágásokkal egy központ körüli 
belső  forgalmi  gyűrűt  ajánlott,  amely  –  a  keleti  oldal  egy 
szakaszát  leszámítva‐ e terv szerint meg  is valósult. A gyűrű az 
addig  a  szinte határ nélkül  sugarasan  szétterjedő  központnak 
mesterséges cezúrát adott.  
 

                                                      
104  Kalata Gyula:A nyíregyházi városközpont rendezési terve – In. Városépítés – 1965/2 
(április) 18‐22.old 
105 Winkler Gábor:  Városépítészet  a  historizmusban  ‐  In: A  historizmus művészete 
Magyarországon  :  művészettörténeti  tanulmányok  (szerk.  Zádor  Anna;  mtársai 
András  Edit,  Bernáth  Mária)  Magyar  Tudományos  Akadémia  Művészettörténeti 
Kutató Intézet. ‐ Budapest,1993.pp. 31‐64. 
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A  városépítészeti  koncepció  egyik  alapeleme  a  funkcionális 
szétválasztás, a közintézmény és  lakótömbök külön választása 
volt.106 A központ észak‐keleti területén, a korabeli Lenin téren 
és környékén a lakótelkek helyén egy új kulturális és igazgatási 
épületegyüttes  helyét  jelölte  ki:  mozival,  irodaházzal, 
könyvtárral és pártházzal.  
A város forgalmi rendszerének rekonstrukcióját megelőzően az 
új városi  intézmények egyik első elemeként épült fel az (azóta 
már  elbontott)  Krúdy  mozi  és  irodaház107  Úgy  tűnik  a 
nyíregyházi  intézményépületek  szomorú  sorstörténetéhez 
tartozott a hosszú évekig elhúzódó építési  folyamat – a mozit 
csak hét év után adták át.108   
Az  általános  rendezési  terv  nyomán  a  városközpont 
rendezésére a Nyíregyháza Városi Tanács VB. és az Építésügyi 
Minisztérium 1964‐ben tervpályázatot írt ki.109 A pályázat egyik 
fő  sikereként    könyvelték  el,  hogy  „bizonyította:  a 
közintézményeknek  a  funkció  szerinti  csoportosítása 
megoldható.” 
 
Bán  Ferenc  emblematikussá110  vált Móricz  Zsigmond Megyei 
Művelődési Központja egy 1968‐69‐es egy díjnyertes pályázat  
nyomán  kezdett  épülni  a  városrendezési  tervek  által  kijelölt 
intézményterületen; viszontagságos keletkezés története1969‐
81‐ig  tartott111  Az  épület  a  már  említett,  újonnan  kiépített 
városi  körgyűrű  északi  szakaszán  határolta  le  a  központot, 
horizontális  tömege  erőteljes  szerkezeti  lezárást  adott  a 
terjengősen szétterülő városközpontnak, ugyanakkor hatalmas 
függesztett  szerkezetű  épületszárnyai  alatt  meghagyta  a 
vizuális kapcsolatot a központ és határoló területei között.112A 
Szakszervezetek  Háza  ugyancsak  az  új  intézményfejlesztési 
területen  épült.  Bán  Ferenc    később  nem  csak  a  tervezési 
szándékát, hanem az épület (városépítészeti) kudarcát is maga 
fogalmazta meg:  „Az  épület  tervezésekor  azok  a  törekvések  
vezettek,  hogy  a  kis  épülettömeget  ne  „nyomja  agyon”  az 
agresszív  tömegképzésű  kultúrház,  ne  legyen  jellegtelen 
irodaház, gondolati‐formai  rokonságot  találjon a környezettel, 
a szabadon álló épületek teret képezzenek….    

                                                      
106„…A  funkcionális  igények  kielégítése mellett  az  építészeti megoldást  szolgálja  az a 
törekvés is, hogy tisztán közintézmény, illetve lakótömböket alakítunk ki”  ‐ Kalata –p. 
19. 

  107 Pintér Béla: Krúdy mozi és irodaház, Nyíregyháza In: MÉ 1969/2 pp.36‐38. 
108 „Pedig micsoda hosszú csata volt. Hét évig tartott” uott. 
109 I. díjas: Darnyik Sándor, Koren Pál, (munkatárs:Meiszter Irén) 
110 „A két hatalmas pilonra függesztett hídszerkezet tömege négylábú épület‐oroszlán, 
amely  a  valamikori  aprócska  házsorok  fölött  ágaskodva  uralja  a  városképet,  és 
megelőzve korát a város jel‐épületévé vált.” /Kulcsár Attila/ 
111tervezés:1969‐74;  építés:1975‐81.  „…pont  1968‐69‐ben,  amikor  a  legdühödtebb 
építéspolitikai elvekként működött  a  tervezés  is meg az építőipar  is,  s mindent  csak 
előregyártva  lehetett  csinálni,  mert  a  kivitelezők  nem  voltak  hajlandók  két  téglát 
egymásra tenni. Nekem épen abban az időszakban….valami véletlen vagy a megbízók, 
vagy a helyi politikusok naivitása folytán – két hatalmas, monolit vasbeton szerkezetű 
házat  sikerült  elfogadtatni…..Amikor  meg  jóváhagytak  valamit,  és  beindult  a  maga 
útján,  olyan  óriási  tehetetlensége  volt  egy  ilyen  beruházásnak,  hogy  nem  lehetett 
belőle kiszállni” Csontos Györgyi‐Csontos János: Tizenkét kőmíves Terc, Bp.2006 p.25‐
32. 
112 A  ’70‐es  évek  elején  tervezett  Megyei  Művelődési  Központ  és  a  Tanácsi 
Továbbképző  Intézet bővítése  „támadás  az  építési hierarchia  ellen. Az  arcnélküliség, 
jellegtelenség,  az  ipar  diktatúrájával    szembeni  bizonyítási  kényszer……”  Bán  Ferenc 
épületei In: MÉ 1984.6. p.28‐29. 

 
Részlet az 1965 évi városközpont rendezési tervből

A városközponti rendezési terv modellje

 
A Takarékpénztári palota mögötti tömbben a rendezési 

tervszerinti intézményi átalakulás már elindult

Az időközben elbontott mozi (és irodaház)

 



                                                   93 
 

 
 
A  kész  épülettel  kapcsolatos  hiányérzet  oka  néhány  jelentős 
változtatáson  túl:  az  épületek  nagy  térségben  úsznak,  az 
elképzelt  tér  nem  alakult  ki.113  A  tágas  térségek  ugyan  a 
városközpont  történelmileg  örökölt  városszerkezetének 
elengedhetetlen  adottságát  képezik,  azonban  e  nagy 
területekhez  széles  nagykiterjedésű  határoló  tömbök  is 
tartoznak.  Az  új  intézménycsoport  befogadását  nemcsak 
építészeti  nyelvezete  nehezíti,  hanem  a  valóban  elmaradt 
térképződés mellett  a  városszövet mozaikos  széttördelése,  a 
beépített‐nem beépített területek, a tömböket határoló tömör 
felületek és az „űrök” megváltozott viszonya is. 
 
A  városban  ugyan  több  helyen  történtek  építések  a  vizsgált 
időszakban,  elsősorban  a  tömbök  hagyományos  beépítési 
kereteit  követve,  azonban  a  nyíregyházi  városközponti 
intézmény‐fejlesztésekről  hallva,  mindenki  Bán  Ferenc  által 
jegyzett épület csoportra asszociál.114 Nem véletlen; a korabeli 
szaksajtóban  Nyíregyháza  kapcsán megjelenő  igen  kis  számú 
beszámolók  szinte  mindegyike  a  szóban  forgó  épületekkel 
foglalkozott. 
 
 

                                                      
113tervező:  Bán  Ferenc,  terv:1982,  építés:1984  ‐  Bán  Ferenc  épületei  In: MÉ  1984.6. 
pp.28‐29. 
114  Bán  Ferenc  1986‐ban  Ybl‐díjat  kapott  „Szabolcs‐Szatmár  megyében  betöltött 
kiemelkedő  középülettervezési  tevékenységéért”  Schéry  Gábor  (főszerk.):  Évek, 
művek, alkotók – Ybl Miklós‐díjasok és műveik 1953‐1994. Építésügyi Tájékoztatási 
Központ Kft. Bp., 1995 p.380. 
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Megyei  jogú  város,  Baranya megye  és  egyben  a  pécsi  járás 
székhelye, a településhálózati hierarchiában egyikeként annak 
az  5  nagyvárosnak,  amelyet  Budapest  ellenpólusaként 
„dinamikus”  fejlesztési  célterületnek  szántak, 1985‐re  kiemelt 
felsőfokúvá kívántak fejleszteni. Területe a II. világháború után 
jelentősen  gyarapodott.115  Intézményeivel  nemcsak 
megyeszékhely, hanem a „régió” szervező központja is lett. 
 
A mai Pécs helyén  kialakulóban  lévő  első  település  egy  közel 
kelet‐nyugati  irányú  természetföldrajzi  vonalra  telepedett,  a 
Mecsek déli  lejtője és a vizes, mocsaras  síkság közötti  részre. 
Sopianae, Quinque Eclesiae, Pécs – a várostörténet kontinuitás 
egy‐egy állomásai. 
A mai  belváros  a  külső  vár  területén  alakult  ki.  A  középkori 
városfallal körülvett terület szokatlanul nagy és  laza beépítésű 
volt, melynek örökségeként a vidéki városok közül Pécsnek van 
a legnagyobb területű történelmi belvárosa.  
Pécs  utcahálózata  nagy  vonalakban  négy,  nagyjából  egyező 
négyszögű  városrészre  osztja  a  várost,  melyek  a  négy 
városkapuhoz (nyugatra vezető Szigeti kapu, a déli Siklósi kapu, 
keleti Budai kapu, északi vagy Vas kapu) vezetett.116 
A  település  a  Szent  Istváni egyházi  igazgatási  rendszer  fontos 
eleme volt. A püspöki befolyás hosszantartó jelenlétét és erejét 
az egyházi építkezések, a barokk stílus elterjedése mutatja. 
Pécs kétpólusú történeti központja, funkcionális szempontból a 
magyar  városközpontok  talán  az  egyik  legtisztább  példája. 
Világosan  elválik  a  legősibb  eredetű  egyházi‐feudális 
településmag  az  erődítésével,  gazdag  történeti  fejlődésével  a 
később  kialakult,  főutak  találkozásánál  létrejött  gazdasági‐
igazgatási‐polgári főtértől. Ez utóbbi piactérként is funkcionált, 
azonban  közigazgatási  szerepe  jóval  meghatározóbb,  hiszen. 
1698 óta itt állt a városháza, s e téren helyezkedett el a korábbi 
megyei igazgatás épülete is.  
 
1945 után 
A  háború  után  addig  soha  nem  látott  mértéket  öltött  Pécs 
fejlődése,  melynek  során  az  ország  egyik  ipari  központjává 
vált.117  A  város  lakosszáma  jelentősen  megnőtt;  a  háború 
utántól  a  ’80‐as  évek  elejéig megkétszereződött.118  Az  ’50‐es 
évek  közepétől  a  vidéki  városok  között  Pécs  mutatta  a 
legnagyobb  abszolút  lakos‐szám  növekedést,  megelőzve 
Miskolcot is. 119  

                                                      
115  1946‐ban  a  városhoz  csatolták  Mecsekszabolcsot,  1953‐ban  Pécsújhegyet, 
Mecsekalját, Vasast és Málom községet, 1955‐ben pedig Nagyárpádot. 
116 Trócsányi  András:Pécs  városszerkezetének  változása,  a  kulturális  főváros  projekt 
térformáló hatásai  
http://geography.hu/mfk2006/pdf/TrócsányiAndrás.pdf 
117 Mivel az országban egyedül itt bányásztak a vas‐ és acélgyártás számára kokszolható 
feketeszenet,  a  bányaipar  fejlesztése  kiemelt  szerepet  kapott.  A  ’60‐as  évek  elején 
megkezdték  az  uránérc  kitermelését  is.  A  ’60‐as  években  Pécset, mint  ipari  jellegű 
települést deklarálták, mivel a  foglalkoztatottak  több, mint egyharmada dolgozott az 
iparban, elsősorban a szén‐ és uránbányászatban. 
118  Miközben  a  régi  városok  lakossága  1941‐től  ’60‐ig  bezárólag  együttesen  alig 
növekedett,  Pécs  a  kb.  56%‐kos  lakosszám‐növekedéssel  egyike  volt  annak  a  három 
városnak, amelyre a lakosszám‐növekedés koncentrálódott.   
119 Mint stratégiailag  is fontos  ipari központhoz óriási méretekben kellett új  lakásokat 
építeni.  Az  állami  lakásépítés  –  elsősorban  a  külvárosi  részeken  –  nagy  volumenű 

                                                               
építésbe  kezdett.  Uránváros,  Újmecsekalja  stb. 
lakótelepek  a  helyi  erőltetett  iparfejlesztés 
következtében épülhettek ki. A  lakótelepi épületek 
távoli  sziluettje  a  városközpont  felől  fel‐feltűnnek, 
de  .a  történelmi  városközpontot  közvetlenül  nem 
érintették.  
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Szerencsés módon – eltérően például a győri gyakorlattól – a  
pécsi  belváros  valahogy  mindig  a  figyelem  középpontjában 
volt, azonban sokáig tényleges történések nélkül. A ’60‐as évek 
elejétől  készültek  felmérések,  majd  részletes  rendezési  terv 
is,120  bár  tényleges  beavatkozásként  sokáig  csak  kisebb 
városkép javító tevékenység volt a jellemző. Az Építésgazdasági 
és  Szervezési  Intézet  által,  1973‐ban  készített  elemzés121  ezt 
úgy  aposztrofálta,  hogy  „Pécsre  azt  mondhatjuk,  hogy  az 
átlagosnál  lényegesen  több  terv  készült,  mégsem  tarthatjuk 
egyértelműen ellátottnak.”122 Ugyanakkor összefüggő, legalább 
tömbméretű  rekonstrukció  sem  történt  jóideig  a  történelmi 
városmagon belül. 
 
Az  államszocializmus  idején  számos  újabb‐kori  városi  funkció 
került  a  meglévő  történelmi  épületekbe  (pl.  a  Szabó  István 
Úttörőház a Szt. István tér 17. szám alatti szecessziós épületbe, 
a  6.  szám  alatti  késő  barokk műemlékbe  az MSZMP  oktatási 
központja  illetve  a  Pedagógus  Szakszervezet  bizottsága,  a 
Déryné  utca  9.  eklektikus  épületébe  a  Mecseki  Szénbányák 
Igazgatósága). 
Emellett  a  belső  városmagban  számos  új  építés  is  történt, 
azonban  elsősorban  foghíj  jelleggel  (pl.  Apáca  utca  8.  szám 
alatt a Megyei Könyvtár új  szárnya 1958‐ban, vagy a Hazafias 
Népfront városi bizottságának épülete a 16. szám alatt). 
Az  1960‐as  évek  végére  nyilvánvalóvá  váltak  a  szerkezeti 
problémák.  A  város  terjeszkedéséhez  térre  volt  szükség  (a 
népesség  növekedése  az  1970‐es  években  is  igen  dinamikus 
maradt,  köszönhetően  az  „akkori  idők  megyeszékhelyeket 
jutalmazó településfejlesztési politikájának”.123 Az északnyugati 
területrész  közösségi  és  turisztikai  funkciók  célterülete  lett 
értékes  épületállománya  miatt.  Az  iparosítás,  a 
népességnövekedés  nyomán  kötelezően  növekedtek  az 
intézmény  ellátási  elvárások.  A  város  belső,  történelmi 
magjának  azonban  nem  rendelkezett  elegendő  tartalékokkal  
az  új  területigényes  funkciókhoz.  Sűrű  szövetében 
költségesebb,  kockázatosabb  lett  volna  a  terület  biztosítása, 
tehát  egy  új  városközpont  létrehozásáról  döntöttek.  Az  új 
intézményközpont  számára  kijelölt  hely  logikusan  adódott  a 
déli  irányban,  hiszen  a  terjeszkedési  lehetőségek  igen 
korlátozottak  voltak:  északon  a  domborzati  viszonyok, 
nyugaton  a  vízbázis  védelme,  és  a  stratégiai  bányászati 
objektumok, keleten az ipari és katonai objektumok jelentettek 

                                                      
120 A korai városfejlesztési programok és rendezési tervek általános tervi háttér nélkül 
léptek életbe, majd 1961‐ben elkészült a város általános városrendezési tervének első, 
1967‐68‐ban pedig az ÁRT második üteme is. (PTV).  
121  Történelmi  városközpontok  fejlesztési  problémái  Építésgazdasági  és  szervezési 
Intézet  (Város‐  és  Területfejlesztési  Osztály)  ‐1973–Témafelelős  :  Székelyné  Egri 
Zsuzsanna 
1211962‐ben  Műegyetem  Építéstörténeti  Tanszék:  részletes  felmérés  készült  a 
történelmi városközpont északkeleti negyedének mindenegyes épületéről . 
1962. Általános Rendezési Terv, Részletes Rendezési Terv – PÉCSITERV  
1962‐ Részletes Rekonstrukciós Terv – ‐VÁTI  
1970 új ÁRT – PÉCSITERV –  
1970. RRT a városközponttól délre eső területre PÉCSITERV  uott. p.2. 
122  Trócsányi  András:Pécs  városszerkezetének  változása,  a  kulturális  főváros  projekt 
térformáló hatásai  
http://geography.hu/mfk2006/pdf/TrócsányiAndrás.pdf  p.5 
122 Csorba Csaba: Pécs (Panoráma: Magyar városok ‐ 1983) 
123 Trócsányi András, uott. 

A tervezett új intézményközpont beépítési terve  és 
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korlátokat.124  Az  új  hivatali‐igazgatási  épületek  a  Széchenyi 
tértől  délre  települtek.  A  belváros  déli  szomszédságában,  a 
Rákóczi út (6.sz főút) és a Szalai András út közötti,  jellemzően 
XIX.  századi  beépítésű  területen  kezdődött  meg  a  város 
legnagyobbnak  szánt  intézményfejlesztése,  egy  új  hivatali‐
igazgatási  központ  építése.  A  város  megnőtt  funkcióinak 
épületigényével,  valamint  egyes  elavult  középületek 
pótlásának  szükségességével  magyarázták  a  nagyvolumenű 
intézményépítést, amelynek központi eleme, a Megyei Tanács 
új  épülete  volt.  A  területre  a  PÉCSITERV  készített  részletes 
rendezési  tervet  1970‐ben.  A  mindössze  3  évvel  korábbi 
részletes  rendezési  tervtől125  eltértek,  s  a  beépítési  terven  is 
változtattak, különös tekintettel a parkoló és garázsterületekre. 
Az új központ helykijelölését, a régi belvárossal való szerkezeti 
kapcsolatát  szerencsésnek  tartották,  a  beépítési  mód 
megítélése azonban már nem volt ilyen kedvező. A már idézett 
tanulmány az alábbi módon kritizálta a tervet: „Előnytelennek 
érezzük  azt,  hogy  a  tervezett  beépítés  telepszerű  és  nem 
városias,  a  tervezett  beépítési  mód  bennünk  inkább 
vásárlóközpont  érzetét  kelti, mint  egy  régi,  patinás  város  új, 
reprezentatív  központját”  Hiányolta  a  terek,  utcák  jelenlétét, 
kifogásolta a tömbön belüli sűrűséget, zsúfoltságot126    
 
A kritika megfogalmazásakor a központ építésének még csak az 
I.  üteménél  tartottak,  de  az  is  torzóként  maradt.  Számos 
funkciót  ugyan  a  terveket  követve  kiköltöztettek  az  új 
központba,  azonban  az  elképzelések  forráshiány  miatt  nem 
tudtak  maradéktalanul  megvalósulni.  A  városközponti 
intézmények  tehát csak részben kerültek át az új helyre, s ott 
egy csonka központi együttes  jött  létre, nagy üres beépítetlen 
területekkel, a tömb közepén „úszó”, környezeti kapcsolatokat 
nélkülöző  épületekkel.  Az  a  sajátos  helyzet  állt  elő,  hogy 
miközben  a  terveket  a  telepszerű  beépítés  zsúfoltsága, 
tömörsége  miatt  kritizálták,  a  megvalósult  együttesnek  a 
tömbökben  való  területpazarlása  róható  fel  egyik  legfőbb 
hibájául. 
Pécsett  a  történeti  városfalon  belül  új  intézményként 
elsősorban  kereskedelmi  létesítmények  épültek.  A 
kereskedelmi  központ  a  közelmúltig  a  déli  irányba 
terjeszkedett, részben azonban meghagyva az eredeti, ‐ sokáig 
erősen  a  délszláv  bevásárló  turizmusra  épített  –  tradicionális 
kereskedelmi  tengelyek  szerény  szerepét  is.  Megalakult  a 
Konzum Áruház  Szövetkezeti Közös Vállalat a Konzum Áruház 
megépítésére,  mely  1976‐ban  az  ország  legnagyobb  vidéki 
áruházaként  a  pécsi  kereskedelmi  létesítmények  között 
elsőként nyílt meg a Kossuth téren. Később felépült mellette a 
Konzum Irodaház és étterem.127  

                                                      
124 Trócsányi, uott. p.4. 
125 Gerő Balázs 1967‐ben készített RRT ‐t 
126  Történelmi  városközpontok  fejlesztési  problémái    (témafelelős  ):  Székelyné  Egri 
Zsuzsanna,  szakértők:  Farkasdy  Zoltán,  Sedlmayr  Jánosné,  Zetelaky  Tibor) 
Építésgazdasági és szervezési Intézet (Város‐ és Területfejlesztési Osztály), 1973. p.4 
127  terv: 1972‐73; építés: 1973‐76.  tervező: Kovách  István  (SZÖVTERV  )1978‐ban Ybl‐
díjat  kapott  a  „kereskedelmi  létesítmények  –  különösen  a  pécsi    Konzum  áruház  – 
tervezésének elismeréseképpen” Schéry Gábor  (főszerk.): Évek, művek, alkotók – Ybl 
Miklós‐díjasok és műveik 1953‐1994. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Bp., 1995. 
p.311. 

Pécs kereskedelmi létesítményeinek építészeti világa 
igen „változatos”‐  jól nyomon követhetők az építészeti 
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A  tér  déli  házsorát  a  ’70‐es  években  teljesen  lebontották  és 
felépítették a Rákóczi út  felé  is megnyitott áruházat, amely – 
tekintettel arra, hogy a téren volt a helyi járatú autóbuszok egy 
részének  a  végállomása  is  –  jó  ideig  a  pécsiek  egyik 
legforgalmasabb  bevásárlóközpontja  lett.  Mellé  épült  a  tér 
Irgalmasok utcája  felőli sarkán a  ’80‐as évek végén egy másik, 
Zsolnay  cseréppel  fedett  áruház,  amely  földszinti  portáljaival, 
nyitottságával, mértéktartó magasságával nem csak a határoló 
utcák, hanem a Kossuth tér felé is jó térfalat adott. Zártsorúan 
csatlakozott  a  háromszintes  sivár  paneles  Konzum  Áruház 
épületéhez – e  tömegkapcsolat a két “modern” épület között 
szinte  jóval  disszonánsabbnak,  ellentmondásosabbnak  tűnik, 
mint bármelyikük viszonya a történelmi környezethez.  
A  főtengelyt  jelentő  Irgalmasok  utcája  és  a  belvárost  délről 
határoló Rákóczi út sarkán álló áruház lett a sarokpontja annak 
a  szétterjedő  kereskedelmi  hálózatnak,  amellyel  a 
kereskedelmi‐tengely a Rákóczi útra „ráfordulva” keleti irányba 
is terjeszkedett.  
 
A  1970‐s  évek  elején még  napirenden  volt  az  az  elképzelés, 
amely a rekonstrukció keretében, a Kossuth L. utca – Széchenyi 
tér – Jókai tér kereskedelmi vonalának folytatásaként a Mátyás 
király  és  a  Ferencesek  utcája  közti  tömbben  az  értékesebb 
lakóépületek közé áruházépület elhelyezését javasolta. 
 
A  kereskedelmi  funkciójú  átépítés  helyszíne  végülis  az 
Irgalmasok utcája átellenes oldala lett, az épületek sorát az ún. 
Kereskedők Házával nyitva. A nagy kiterjedésű, több különböző 
korszakban  egymás  mellé  épülő  kereskedelmi  egységekkel 
kialakított  terület  az  Irgalmasok  utcája  felé  helyenként 
árkáddal  megnyitva,  de  zártsorúan  épült  ki.  Ez  utóbbi  volt 
utolsó  elem  a  kereskedelmi  együttesben,  (a  vizsgált  időszak 
végén) a  ’90‐es évek elején épült fel. A Rákóczi út felé erősen 
megnyitott  terület  heterogén  építészeti  arculatot mutat,  s  a 
jelentős  szintkülönbségek  és  a  gazdasági  zónák  kialakítása 
miatt barátságtalanul vegyes környezeti élményt ad.  
 
A  tömbrehabilitáció  igen  lassan,  átgondolt  koncepció mentén 
megkezdődött,  többek  között  Dévényi  Sándor 
tevékenységéhez kapcsolódóan.128. 
 
 

                                                      
128 Dévényi  Sándor  1988‐ban  Ybl‐díjat:  kapott  „Pécs  belvárosban  végzett  építészeti 
tevékenységéért” Schéry Gábor (főszerk.): Évek, művek, alkotók – Ybl Miklós‐díjasok és 
műveik 1953‐1994. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Bp., 1995. p.398   
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Salgótarján  1950‐től  Nógrád  megye  székhelye.  Szerepkörét 
tekintve a vizsgált időszakban részleges felsőfokú központ. 
 
Salgótarján  több  szempontból  is  különleges  helyet  tölt  be  a 
vizsgált települések között. 
Elsőként azért, mert bár a  jelenlegi  település nem nélkülözi a 
történelmi  előzményeket,  olyan  gyökeres  változásokon ment 
keresztül  néhány  évtized  alatt,  melynek  alapján  szinte  az 
újvárosok kategóriájába sorolható. 
Ezért ‐ tekintettel arra, hogy az értekezés témája elsősorban a 
történelmi városközpontok és az új központépítések viszonya‐ 
a  konkrét  téma  kapcsán  Salgótarján  nem  lenne  klasszikus 
példának tekinthető.  
Hogy  ennek  ellenére  sem  hagyható  figyelmen  kívül  és  szó 
nélkül, annak több oka is van: 
Mindenekelőtt  azért, mert bár az épített történelmi örökségek 
tekintetében szerényebb településként szinte teljes átépülésen 
át  esett,  azonban,  mint  megyeszékhely  részét  képezi  a 
kiválasztott települési körnek.  
Másodsorban,  ismerve  a  korszak  igen  didaktikus,  szakmai 
kérdésekben  is  ideológiailag  elkötelezett  gondolkodásmódját 
feltételezhető, hogy az újraépített települések tervezése során 
is  léteztek  e  szakmapolitikai  elvi  szempontok.  Ilyen 
megközelítésben  Salgótarján, mint  az  újraépített  települések 
egyike,  értelmezhető  a  korszak  egyik  „ideális  városának”, 
városépítészeti eszméi megvalósulásának.  
Harmadrész pedig, mert Salgótarján  fejlődése  ‐  s különösen a 
központ átépítése ‐ az államszocialista korszak városépítésének 
olyan  sikertörténete,  amelyet  a  település  gyökeres  átépítése 
ellenére  is  mind  a  laikusok,  mind  a  szakma  hitelesnek, 
pozitívnak  fogadott  el.  Nem  véletlen,  hogy  építéstörténete 
kezdettől igen nagy szakmai publicitást kapott. Tehát a korszak 
városközponti  átépítéseinek  elemzésében  helye  kell,  hogy 
legyen.  Salgótarján  fejlődését  elsősorban  az  államszocialista 
időkkel  szoktuk  társítani,  azonban  az  1950‐es  évektől  vett 
virágzását megelőzte  egy másik nagyhatású  fejlődési  korszak, 
amelynek  során  a  település  kiemelkedett  a  jobbágyfalvak 
sorából.  Salgótarján mai  története  az  1800‐as  évek második 
felétől,  a  kiegyezést  követő  években  kezdődött,  amikoris  az  
iparfejlődés  idején  beindult  a  határos  barnaszén  készlet  ipari 
méretű kitermelése. A  szénbányászat kibontakozása mellett a 
vasgyártást  is  (Salgótarjáni  Vasfinomító  Rt.) megalapozták,  s 
így,  a  vasúttal  is  megtámogatva  a  falu  az  egész  medence 
bányászatának  és  iparának  központjává  vált,  rövid  idő  alatt 
megtizenötszörözve a korábbi lakosszámát.129 

                                                      
129 Kenyeres  István  (Kenyeresconsulting  Tanácsadó  Bt)  Salgótarján  mj.  Város 
Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány (ÖVH)2006. 
www.kozadat.salgotarjan.hu/?module=docs&action=getfile&id=1205 
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Salgótarján  egyszerű  szerkezetű  kis  településként  hosszan 
húzódott végig a Tarján és Salgó patakok völgyén.  A település 
gerincét  adó  közel  észak‐déli  irányú  főútról  (a  21.  sz. 
közlekedési  út/ma  Rákóczi  út)  csápszerűen  nyúltak  ki  a 
mellékvölgyekbe  besimuló  mellékutak,  az  általuk  feltárt,  de 
helyenként a dombokra is felkúszó lakótelkekkel, amelyek 
szépen  kirajzolták  a  táj  morfológiai  adottságait.  A  település 
sokáig  legfőbb középülete, a  római katolikus  templom  is e  fő 
utcára  szerveződött,  és  a  XIX.  század  2.  felében  megnyitott 
vasútállomás és az előtte kialakított  szabályos városi  tér  (piac 
színtere) is innen nyílott. 
A terület e települési térszerkezetében évszázadokon keresztül 
nem  történt  jelentős módosulás.  A  XIX.  század  közepétől,  a 
már  fent  leírt  iparosítási  folyamat  és  főként  a  vasút 
megjelenése nyilvánvalóan kihatott a településszerkezetre, bár 
elsősorban annak peremét és nem belsőségét érintve.130  
A  trianoni szerződés Salgótarján életében  is  jelentős változást 
hozott,  határszéli  helyzetbe  kényszerülve.  az  északi 
területekkel kiépített gazdasági kapcsolatait, vonzáskörzetét és 
piacait  elveszítette, Miközben  a  korábban  igen  jól prosperáló 
település  hanyatlani  kezdett,  a  határ  módosítás  miatt 
városhiányossá  váló  térségben  a  közigazgatás  rendszer 
módosítása Salgótarjánt „kiemelte” ,rendezett tanácsú várossá 
minősítette.(1922)  A  városban  –e  helyi  léptékkel  mérve  ‐ 
komolyabb  fejlesztések  kezdődtek.  ekkor  lett,  a  több  irányú 
forgalom gyűjtőhelyeként a vasútállomás előtti négyszögű tér a 
főtér, a Magyar.Kir. Posta ésTávirdahivatal épületével.131 A Fő 
utca  néhány  városiasabb  épület  ellenére  a  központ  a  II. 
világháborúig  jószerével  ezt  a  kisvárosi beépítésű, 1‐2  szintes 
házakkal kísért teret jelentette, déli oldalán a vasútállomással. 
 
1945 után 
Noha a  fent  leírtak  tanúsága  szerint az  ipar nyomán már a  II. 
világháború előtt  is  jelentősebb városi  fejlesztések kezdődtek, 
az  igazi  impulzust  a  város  valóban  az  1950‐es  évek  elejétől 
kapta. Az  ipari  lehetőségek, a nagy  ipari potenciál, az örökölt 
iparváros‐imázs  természetszerűleg helyezte az államszocialista 
gazdaság‐  és  településfejlesztés  kiemelt  figyelemmel  kezelt 
területei  közé.  A  regionális  tervek  szerint  távlatilag  ipari 
jelentőségű  regionális alközpont  szerepet  szántak a városnak. 
Ennek  nyomatékául  –  bár  nem  volt  felkészülve  a  megyei 
hivatalok  és  intézmények  befogadására  ‐  1950‐ben  több 
környező  kistelepülés  hozzácsatolásával  Nógrád  megye 
székhelyévé lett, „politikai okok mellett az addig elért erőteljes 
gazdasági  és  társadalmi  kisugárzó  erejének”  köszönhetően, 
megfosztva  e  címtől  a  korábbi  megyeszékhelyet, 
Balassagyarmatot. 
 

                                                      
130 uott.p.38. 
131ÖVH pp.22‐43 
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A  belső  városszerkezetet  is  érintő  változásokra  csak  a  XX. 
század  közepén  került  sor  a  városközpont  átépítésének 
gondolata  kapcsán.  A  kezdetben  felmerülő  városközponti 
átépítések a  lakásépítési feladatokkal voltak kapcsolatban. Bár 
a  változó  és  igen  szigorú  központi  lakásmutatószámok 
kényszerítő  ereje miatt  a  tervezés  jónéhány  évig  elhúzódott, 
Ugyanakkor a lakásprogram miatt háttérbe kerülő intézmények 
fejlesztése terén is sor került néhány építésre. Elsőként fölépült 
az új városi  státuszt  is  szimbolizáló  szocialista  realista Megyei 
Tanács  székháza132,  a  volt  Szilárdy‐major  helyén  –  majd 
mellette  a  tűzoltóság  és  a  rendőrkapitányság  új  épületei‐
valamennyi  a  városfejlődési  hagyományokat  követve,  a  főút 
mentén.  1954‐ben  átadták  az  Állami  Áruházat.133  Építésük 
városépítészeti szempontból központképző erőt nem jelentett, 
csupán a meglévő főutca rangját, városias mivoltát emelték.  
 
A  település  nem  számottevő,  különösebb  védelmet  nem 
igénylő  épületállománya  szinte  egy  zöldmezős  beruházás 
lehetőségét  kínálta  a  tervezőknek.  A  dinamikus  szocialista 
város  megfogalmazásához,  s  az  inspiráló  feladat  tervezése 
(általános  rendezési  terv  formájában)  már  1950‐től 
elkezdődött.134  Sokat  elárul,  hogy  az  országos  tervszámok 
folyamatos  változtatása  miatt  e  tervet  csak  5  évvel  később 
terjesztették  elő és  csak újabb 5 múlva – mint egyszerűsített 
tervet  ‐  hagyták  jóvá.135.  A  tervet  sokáig  politikailag 
kockázatosnak minősítetté. 1958‐tól a részletes rendezési és a 
beépítési terveket a Lakóterv készítette számos végrehajtási és 
ütemezési variációban. 1958‐60‐ig közel félszáz tervismertetőt 
tartottak,  1960‐ra  a  2.ötéves  tervciklusra  „a  helyi  vezetés 
megváltozott szemlélete alapján, és a szabad építési területek 
rohamos  csökkenés  miatt  is  sürgető  aktualitássá  vált  a 
városközpont  átépítése”,  melyet    a  megyei  pártbizottság 
egyértelmű  állásfoglalása  is  támogatott.  A  helyi  szándékok 
változásában nyilvánvalóan nem kis szerepe volt a felülről jövő 
nyomásnak,  miszerint  :  …amennyiben  a  helyi  szervek  nem 
vállalják a szanálási költségeket, úgy a  létesítményt – amelyre 
egyébként véleményük szerint is szükségük van Salgótarjánnak 
– más  városban  valósítják meg”  136  1965‐re mindenesetre  a 
fejlesztés  volumene  közel  megkétszereződött,részleteiben 
módosult, de alapelvében változatlan maradt.  

                                                      
132 terv: Németh Pál  
133  terv:  1950‐52,  építés:1954.  terv:  Vass  Antal(KÖZTI)  1956‐ban  Ybl  díj  II. 
fokozatát  kapta  „a  Győri  Áruház  és  a  Salgótarjáni  Áruház  terveiért”  Ybl 
Miklós‐díjasok és műveik 1953‐1994.  p.113. valamint ÖVH p.108. 
134 Első általános rendezési tervek: VÁTERV‐nél készültek 1951‐53‐ban. Nem 
volt megalapozott  programja  és  kiforrott metodikája.  Az  építési  területek 
kiválasztása  telepítési  tanulmány  alapján  történt,  melynek  lényegét  a 
Városépítés‐folyóirat  részletesen  ismertette.  Maróthy  Győző:  Salgótarján. 
rekonstrukciós városrendezési tervei In: Városépítés. 1966.5. p.3‐7. 
135 Terv: Maróthy Győző (VÁTI) In:ÖVH  
136 Maróthy Győző: Salgótarján. rekonstrukciós városrendezési tervei 
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A  lépéskényszer  sajátos  helyzetet  teremtett:  eddig  tervek  
voltak  és  a  hezitálás  a  megvalósítással  kapcsolatban,  majd 
hirtelen  sürgető  építési  szándék  jelentkezett,  konkrét 
beruházási  igényekkel melyek mögött  időközben  lemaradt  a 
tervezési háttér.137 
A  városközpont  helyének  a  kérdése  már  a  tervezés  korai 
szakaszában  napirenden  volt.  Az  építés  üteme,  az  igények 
alakulása a merev tervi rendszerrel nehezen volt kezelhető, így 
a városrendezési tervet szinte kerettervként kezelve próbálták 
abba  beleilleszteni  a  konkrét  beruházásokat.  Talán  éppen  a 
tervszerűségnek ez a „felrúgása”, a  folyamatok némiképp kézi 
vezérlésének  a  helyi  gyakorlata  tette  lehetővé,  hogy  a 
(folyamatában és végeredménye tekintetében  is sokat dicsért) 
városközponti  átépülés  is  az  előre  megírt  forgatókönyvtől 
jelentősen  eltérve,  egyedi  és  az  előírtnál  jóval  rugalmasabb 
módon tudott lezajlani.  
 
Hosszú  viták  előzték  meg  a  központ  helyének  kiválasztását, 
amelyet  a  tervezés  közel  10  éves  időszaka  követett.  Végül  a 
régi  központ  helyét  választották,  amelyet  középmagas 
épületekkel kívántak hangsúlyozni. 
A valódi értelemben vett központ megfogalmazására azonban  
1960‐as  évek  elején  került  sor,  Szrogh  György  és  Jánossy 
György közös munkája eredményeként. Jánossy   minisztériumi 
megbízásból kezdte készíteni egy 80 ágyas  szálloda  tervét. Az 
alakuló  városközpont  igényének  fontosságát  felismerve 
azonban az épület  számára  kijelölt  telek helyett  területcserét 
indítványozott  a  városvezetésnek.  Az  általa  tervezett  épület 
számára a vasútállomással szemközt egy újonnan kialakítandó  
főteret javasolt. E térnek lett az első eleme a Karancs Szálló,138 
mely mellett néhány évvel később megépült Szrogh György139 
„központi kultúrháza”.  A két épület terveinek egyeztetése, és a 
közös  városépítészeti  koncepció  kialakítása  alapjaiban 
változatta meg a beépítési tervet.  
Karancs  Szálló  nem  illeszkedett  az  aktuális  tervezési 
elképzelésekbe viszont feltehetőleg olyan tervezői akarat, erős 
koncepciójú szándék és nyilvánvalóan helyi  támogatottság állt 
mögötte,  amely  át  tudta  vinni nem  csak  az  épület  eredetileg 
kijelölt  helyszínének  a megváltoztatását,  hanem  az  érvényes 
városrendezési  terv  felülbírálatát  is.  A  helyi  vezetőkben 
rugalmasan  alkalmazkodni  képes  partnert  találva,  szinte 
helyszíni  műhelymunka  és  folyamatos  egyeztetés  keretében 
készült  el  a  főtér  új  terve140,  amelyet  aztán  rendezési  terv 
formájában  a VÁTI‐ban  „legalizáltak”  (terv: Korompay György 
ill. Magyar Géza).141 

                                                      
137Brenner  János:  Salgótarján  városközpontjának  rendezésére  kiírt  tervpályázat  In: 
Városépítés 1966. febr. p. 13‐16. 
138  terv:1959‐60,  építés:1961‐64  tervező:  Jánossy  György  (KÖZTI)‐1965.  Ybl‐díj  I. 
fokozat „A salgótarjáni Karancs Szálló építészeti megoldásáért” Ybl Miklós‐díjasok és 
műveik 1953‐1994. p.168 
139  terv:1962,  építés:1966.  tervező:  Szrogh  György  (ÉM  Középülettervező  Vállalat) 
1967. Ybl‐díj  I.  fokozat–  „részleteiben  rendkívül  fontos gondos, az építészeti kultúrát 
magas színvonalon képviselő alkotásaiért, különösen a nagyszénási szociális otthon és 
a salgótarjáni kultúrház tervezéséért”  uott.p.198‐199. 
140„..Ebben a házban a helyi tanács tisztviselői sokkal  inkább voltak architektonikusok, 
mint  sokezer  rutin‐feladatunknál  másutt  maguk  az  építészek.”  Farkasdy  Zoltán: 
Művelődési Ház és Megyei Könyvtár, Salgótarján In MÉ: 1967/2 p. 24‐35 
141    Jánossy  György  Korompay  Györgyöt  nevesíti,  az  ÖVH Magyar  Gézát  (Lakó‐  és 
Kommunális épületeket Tervező Vállalat) 

 

A főtér nem egy lezárt egység – a főút mentén találhat
további intézményközpontok irányába  kereskedelm

épületek vezetne

A Szrogh György tervezte  Művelődési Ház

és a táji környezet

A városi tanács épülete és a volt Nógrádi Sándor 
Munkásmozgalmi  Múzeum (az utóbbiért a tervező 

Magyar Géza 1981‐ben Ybl díjat kapott)
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Az építkezés 1962‐ben kezdődött a szálloda alapozásával ‐ az új 
Fő  teret  1967.  november  7‐én  adták  át.  A  központ  teljes 
befejezése azonban elhúzódott egészen hetvenes évek végéig, 
a vasút nyugati oldalán és többször változtatott tartalommal, s 
egyre  lassuló  lendülettel a kilencvenes évek elején  fejeződött 
be.  Az  újabb  és  újabb  középületek  átadásáról  a  korabeli 
szaklapok szinte évente tudósítottak.  
Az  elsőként megépített  főtér  alapvetően meghatározta  az  új 
városmagot, minőségi alaphangot adva.142 
Az 1945 utáni átépülés a meglevő városszerkezet főbb vonalait 
nem érintette. Az átépítés a szerkezeti adottságokból építkezve 
újraértelmezte  a  főtér‐főutca  kapcsolatát,  miközben  azok 
helyét,    tradicionális  városszerkezeti  viszonyát  és  a  teljes 
várostestben  lévő helyzetét, betöltött  szerepét megőrizte. Az 
újonnan kialakított városközpont  fontos vonása, hogy a város 
szerkezetének  legfőbb  vonalai  szinte  érintetlenül  maradtak. 
Megmaradt  a  városszerkezet  váza:  a  település  völgyben 
elnyúló  formája, amelyet a vasútvonal és a  főút kettős vonala 
és  a  közéjük  ékelődő  és  délkeletről  rájuk  húzódó  beépítési 
terület  kísér.  A  tér  átépítése  komoly  bontásokat  igényelt.  A 
meglévő  vasútállomás  előtti  teret  ugyanis  a  főutca  délkeleti 
oldalának  irányába bővítették és a teret határoló hosszútelkes 
alacsony beépítésű területeket, új változó szintszámú, de jóval 
intenzívebb beépítéssel helyettesítették. A Karancs Szálló az új 
tér  északi  oldalára  került,  szépen  komponálva  a Művelődési 
Házzal,  amely  alacsonyabb  tömegével  kinyitja  a  teret  a 
környező dombvidékre. 
Az  új  beépítés  értelemszerűen  új  léptéket  teremtett.  A 
korábban a salgótarjáni főutcát jellemző hosszan befelé nyúló, 
többcsaládos  falusias  udvarok  és  az  azokat  szegélyező 
kereskedőházak  sűrű,  cizellált  beépítése  helyett,  a  nagy 
összefüggő  tömegű  épületegyüttesek  jelentek  meg  –  a 
térképet  nézve  zavarba  ejtően  mutatva  a  hatalmas 
léptékváltást. 
Az  alaprajzi  struktúrában  megjelenő  méretváltás  magassági 
értelemben  is  lezajlott.  A  főtér  átépülését  követően  a 
környezetében újonnan megjelenő, egyre növekvő magasságú 
épületek keretében különösen megnő a főtér táji adottságokra 
érzékenyen komponáló építészeti megfogalmazásának értéke.  

                                                      
142 Finta József: „Salgótarján  intenzív fejlődésének, kiépülésének másfél‐két évtizedes, 
nagyiramú  korszaka  olyan  építészeti  cselekedetté  vált,  amelynek  mintaértéke  és 
hatása  tagadhatatlan a hazai építészet egészére nézve. Ez a város megmutatta, hogy 
néhány  egymással  beszélő  viszonyban  lévő,  egymást  tisztelő  építész  együttes 
munkájával a  tipizálás, egyenirányítás,  szériateremtés  (szériagondolkodás) korában  is 
lehet  egyedit  létrehozni,  szinte  nőtt  városok  hangulatát  teremtve  meg  nagyon  is 
puritán eszközökkel ‐ Salgótarján ÖVH p.91. 

 

A város lassan a központ fölé nőtt
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Itt  nem  a  legmagasabb  épület  hívja  fel magára  a  figyelmet, 
hanem  a  városi  sziluett  szinte  legalacsonyabb  mégis 
legfeltűnőbb  mélypontja:  a  főtér  a  Művelődési  Házzal  és  a 
Karancs Szállóval mögöttük a környező domborzattal.   
A központ nem szorult be a  főtérbe. A  templom környékén  is 
kialakítottak  egy  fórumot,  amelyet  gyalogos  rendszer  kötött 
össze a főtérrel. A főtér átépítése délnyugati irányba a főutca  
mentén  folytatódott.  Intézménye  és  a  földszinten  üzletekkel 
kialakított magas  lakóházak143  ‐  részben  a  főutca,  részben  az 
épületek  között  kialakuló  gyalogos  térrendszer  révén  ‐ 
összekötötték  a  vasútállomás  előtt  városi  teret  a  templom 
körül kialakuló intézményi gócponttal.  
Az  intézmény  együttes  tömbjének  L‐alakú  épülettömege  a 
városháza144,  melynek  karéjában  alacsony  tömegű  mozit 
valamint  egy múzeum  épületet  helyeztek  el145    Az  építészeti 
együttes városképileg együtt komponált, azonban térrendszere 
inkább befele  forduló, a meglévő  történeti városi szerkezettel 
való kapcsolata érintőleges. 
A  főtér negyedik meghatározó épülete a Pécskő üzletház  lett. 
(Tervező:  Finta  József),  amely  a  tér  felől  egyre  magasabb 
épülettömeggel  lépcsőzik  fel  három  szintre,  a  kor  „divatos” 
többszintes  gyalogosrendszerű  kereskedelmi‐központ  elvét  
követve emeleti „belső utcával”, a külső, közterületi utcáknak 
az épület földszintjén való átvezetésével. 146 
A salgótarjáni városközpont nem véletlenül az államszocialista 
időszak  egyik  legsikerültebb,  legtöbbet  idézett  építészeti 
együttese.147  A  siker  oka  nem  csak  relatív,  hiszen  az  időszak 
igen  kevés  jó  példát  kínál,  különösen  a  városközpontok 
esetében. Az újvárosokban, szocialista városokban a központok 
kialakításának  terén  a  korszak  komoly  kudarcokat 
könyvelhettek el. 148   
„Salgótarján  esete  ma  jelentőségében  nagyobb,  mint  egy 
bányásztelepülés  átalakulása  megyeszékhely  várossá:  ez  az 
impozáns  rekonstrukció  egész  városépítésünknek  kísérleti 
műhelye  is,  melynek  pozitív  és  negatív  tanúságai  nyilván 
kihatnak majd a többi vidéki város megoldásaira is.”149 

                                                      
143 ún. 13‐as lakóház‐ – tervező Magyar Géza 
144 tervezte:Magyar Géza 
145  volt  Nógrádi  Sándor Munkásmozgalmi Múzeum ma  Nógrádi  Történeti Múzeum. 
Tervező Magyar Géza(LAKÓTERV) – 1981‐ben Ybl Miklós‐díjjal  tüntették ki.  „Nógrádi 
Sándor munkásmozgalmi múzeum (Salgótarján) tervezéséért”  terv:1972; építés: 1980 
146 Kifejezetten e négy épület – Művelődési Ház, Karancs Szálló, 13.sz  lakóház, Pécskő 
Áruház  városépítészeti  együttese  kapcsán  külön  könyvet  jelentettek  meg:  Pogány 
Frigyes:  Salgótarján  új  városközpontja‐Képzőművészeti  alap  Kiadó  Vállalata  – 
Műelemzés ‐1973 
147  1968‐ban  a  rekonstrukció  a  Magyar  Urbanisztikai  Társaság  akkor  alapított  Hild 
János–emlékérmét nyerte el, „az urbanisztika terén elért kimagasló eredményéért”. 
148  Lásd. Dunaújváros  példáját,  ahol  a  lakásépítési  program, majd  a  központ  alkotás 
kihívásának  nehéz  terhe,a  megfelelni  akarás  béklyója  végképp  ellehetetlenítette  a 
részleteiben amúgy igényes építészetű városban a méltó központ megfogalmazását. 
149  Brenner  János:  Salgótarján  városközpontjának  rendezésére  kiírt  tervpályázat  In: 
Városépítés, 1966. febr. p 13‐16. 
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Csongrádban  hosszabb‐rövidebb  ideig  a  megye  valamennyi 
városa  töltött  be  közigazgatási  szerepkört,  a  ’70‐es  években 
azonban  már  stabilan  Szeged  vette  át  ezt  a  szerepet. 
Megyeszékhely, megyei  jogú város, a budapesti agglomeráció  
ellenpólusának  szánt öt város egyike  ‐ az Országos Település‐
hálózatfejlesztési  koncepció  szerint  kiemelt  felsőfokú 
központ.150 

Szeged  központjának  funkcionális  jellemzője,  hogy  időben, 
stílusában és tartalmában két különböző egységből áll, s a két 
egységnek  egymással  nincs  jól megoldott  kapcsolata.  Egyik  a 
történeti  fejlődés  keretében  kialakult  Széchenyi  tér 
környezetének  –  a  nagy  árvíz  után  kialakult  –  együttese,  a 
másik  a  XX.  század  húszas  éveiben  megvalósult  Dóm  tér 
környezete az egyetemi negyeddel.151 
A  város  eredendően  egyközpontú  volt.  A  városközpont 
elhelyezkedése  a  belső  körúttal  határolt  területre  esett, 
ahonnan a Kossuth Lajos  sugárutat kísérő  tömbök  igen  széles 
sávjában  folytatódott  a  központ  terjeszkedése  a  nyugati  és 
részben  déli  irányban.  Az  igazgatási  és  a  „politikai” 
intézmények zónája a Széchenyi tér és közvetlen környezetébe 
koncentrálódott,  a  kereskedelmi  zóna  a  Kárász  utca,  Klauzál 
tér,  a  belső  körútnak  a  Kígyó  utca  és  Kálvin  tér  közé  eső 
szakasza, valamint a Dugonics tér és Kölcsey utca volt.  
Mind  a  kulturális,  mind  a  nagy  hagyományú  oktatási 
intézmények a kiskörúton belül sűrűsödtek, a folyó bal partján, 
a  művészeti  élet  fontos  szegedi  szimbólumának  számító,  a 
Szabadtéri  Ünnepi  Játékok  színterének,  a  Dóm  térnek  a 
környezetében.  
A város méretéből adódóan természetes, hogy több alközpont 
is  kialakult,  melyek  egyrésze  önálló  központként  működve 
szervezte  a  környező  területét.  Az  észak‐újszegedi  városrész 
központja azonban kapcsolódott a balparti városközponthoz, a 
jobbparti  városrész  belső  kerületének  központja  pedig  szinte 
összenőtt a városi  intézményi „főközponttal”. Az egyközpontú 
központ tehát csápszerűen nyúlt ki több irányba. 
 
1945 után 
A II. világháború után 1954‐ig az Alföld településeinek jelentős 
része az erős visszafejlődés tüneteit mutatta. Közülük ‐ mint az 
ország  egyik  legjelentősebb  könnyűipari  városa  ‐  a  viszonylag 
gyengén, de mégiscsak fejlődő Szeged kiemelkedett. Az  ’50‐es 
évek  közepétől  a  fejlődés  egyértelműen  felgyorsult,  és 
(egyetlenként az alföldi települések között), bekerült az ország 
legerősebben fejlődő 10 városa közé.  

                                                      
150 Perényi Imre: A város központja – Tervezés és rekonstrukció (Műszaki 
Könyvkiadó, Bp. 1970) 
151  Ihrig  Dénes:  Magyar  településközpontok  (munkatárs:  Kissfazekas 
Kornélia) BME Urbanisztika Tanszék, Bp.2008 (kézirat) 

1961

A „Palánk” Borvendég Béla tervezte sarok épülete –
beépítési terv 
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Az  1950‐ben  végrehajtott  első  közigazgatási  határrendezés,  a 
tanyaközpont  községgé  alakítása  következtében  a  város 
korábban hatalmas határa hihetetlenül leszűkült.152 
 
A  város  terveiben nyomon  követhető egyfajta – a háborún  is 
„átnyúló”  –kontinuitás.  1947‐ben  a  városi  Mérnöki  Hivatala 
által  készített  városfejlesztési  terv  váltotta  fel  a  korábbi 
tervet153,  majd  még  abban  az  évben  az  építés‐  és 
közmunkaügyi  miniszter  rendeletben  adta  ki,  hogy  az  un. 
Nagyszeged  területére  is  tervet  kell  elkészíteni. A  tervezéssel 
megbízott  városi  Mérnöki  Hivatal  még  1948‐49‐ben 
elkészítette  az  előkészítő  vizsgálatokat,  valamint  a  forgalmi 
hálózatra  és  a  területfelhasználásra  vonatkozó  javaslatokat, 
melyeknek a központjában a háború alatt elpusztult vasúti híd 
újjáépítése és áthelyezése került. 
1951‐ben  az  Építésügyi Minisztérium  Város‐  és  falurendezési 
Osztályának  megbízásából  a  Múzeumok  és  Műemlékek 
Országos Központja végezte el Szeged Városképi és Műemléki 
vizsgálatát.  154 A  város  tervezése  az ÉM. Városépítési Tervező 
Vállalat majd az ÉM. Szegedi Tervező Vállalat feladata lett.155 
 
Szegeden  a  megyeszékhely  szerepkörből  adódóan  a  megyei 
tanácsház  megépítése  kiemelt  jelentőségű,  presztízs  értékű 
beruházásnak,  s  hosszú  időre  a  város  legreprezentatívabb 
épületének számított.  A hely kijelölését 1958‐ban egy vizsgálat 
előzte meg, melynek során az azt készítő VÁTI négy helyszínt is 
megvizsgált.156A döntéshozók a tervezői vélemények ellenére a 
Rákóczi téri helyszín mellett döntöttek, feltehetőleg azért, mert 
az  volt  az  egyetlen  terület,  ahol  az  új  építés  bontás  nélkül 
lebonyolítható  volt.  Az  építészeti  tervezést  az  1958‐ban 
elkészített  beruházási  program  alapozta meg,  a  városnak  az 
építéskor még nem volt megfelelő részletes rendezési terve .157 
Az  alacsony  lepény‐  és  egy  nyolc  szint magas  szárnyból  álló 
tanácsház  és  pártház  épületegyüttesét  a  főtértől  három 
tömbnyire, a Budapest‐Szeged  főútvonal bevezető sugárútján, 
a  Kossuth  Lajos  úton  helyezték  el,  egy  46  méteres 
utcaszélesítéssel  kialakított  téren.158.  Telepítése  már  saját 
korában  is  komoly  szakmai  vitát  váltott  ki159  s mai  szemmel 
nézve  is  idegen az új  intézményfejlesztések várostesten belüli 
elhelyezésének koncepciójától.  

                                                      
152 Péter László: Szeged (Panoráma: Magyar városok ‐ 1986) 
153 A város th. bizottsága 89/1942. sz. határozatával jóváhagyta az 1937. VI. tc. szerinti 
városfejlesztési tervet 
154 Nagy Zoltán – Papp Imre: Szeged, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1960. – p.142.  
155 Az általános rendezési terv Valentiny Károly vezetésével készült el, s Füle Lajos, Gál 
István  és  Somfai  István  mellett  ugyancsak  az  ő  nevéhez  fűződik  1956.  évi  Szeged 
szűkebb környék vizsgálatára készült terv összefogása. 
Nagy Zoltán – Papp Imre: Szeged, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1960. 277.old. 
156 a Roosevelt  teret a Tisza parton, a Vásárhelyi országutat, a Püspök bazár helyét a 
körúton és a Rákóczi teret. 
157 Csongrád megyei Tanácsház, Szeged In:MÉ 1962/5 – 39‐46.old. 
158tervezők:  Schőmer  Ervin,  Svastics  Géza,  Hrecska  József  (KÖZTI)  Városrendezés 
1976/1 ‐ Szeged rekonstrukciós kérdései 
159  „Kérdés  azonban,  kifogástalan‐e  a  Tanácsház  telepítése  Szeged  várostestében 
esztétikai,  eszmei  vonatkozásban?  Válaszunk  határozottan  tagadó”.  MÉSZ  Elméleti 
Kritikai  Bizottság  1962.‐ben  a  MÉSZ  Székházban  elhangzott  nyilatkozata 
(tagjai:Gádoros Lajos, Pogány Frigyes, Bene László, Janáky István) In: MÉ 62.5 p.39‐47. 
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A  ’60‐as  években  a  központot  az  intézményfejlesztések 
szempontjából rugalmatlannak találták, ezért az új fejlesztések 
számára a sugaras bevezető utak melletti közintézmény sávok 
illetve alközpont fejlesztési lehetősét keresték. 
1968‐ban új  városrendezési  terv160  is e  szemlélettel  készült A 
terv egyik fontos szerkezeti fejlesztési gondolata volt a sugaras‐
gyűrűs  úthálózat  hiányzó  elemének  a  folyón  át  történő 
bezárása,  a  két  part  szerves  kapcsolatának  kialakítása,  és  a 
központi intézmények kétoldali elrendezése érdekében.161 
Szeged  városközpontja  azonban  az  alközpontok  ellenére 
változatlanul  a  Dóm  tér‐Széchenyi  tér‐Klauzál  tér  körül 
szerveződő  belvároshoz  kötődött.  Az  államszocializmus 
városközpontképző  vagy  csak  reprezentációs  célú  épületei  is 
jellemzően  a  belváros  közelségét  keresték;  építészeti 
eszközeiket  nézve  szerencsés  módon  annak  a  peremén 
sorolódva. Az új építések a fontosabb sugárirányú utak és körút 
csatlakozási  pontjaira  kerültek,  nemegyszer  igen  vitatható 
építészeti világot képviselve. 
 
A körgyűrűn belül építések közül meg kell említeni, a Dóm tér 
és a Belvárosi hídfő közötti területet. A város régi városmagja, 
az un. „Palánk” az árvíz utáni átépítés során perifériára szorult.  
Fokozatosan pusztuló állapotára   az 1950‐es években a közeli 
Szabadtéri  Játékok  újraindításának  gondolata  hívta  fel  a 
figyelmet. Országos tervpályázat után162 1957‐ben kezdődött a 
részletes  rendezési  terv  készítése,163  1961‐ben  pedig  az 
építkezés, amely során a meglévő városszerkezetet követve, a 
szórványos  régi  épületek  közé,  zártsorúan,  új  lakóházakat 
illesztettek, a földszinteken megnyitott átjárókon át beengedve 
a  gyalogosforgalmat  a  tömbbelsőbe,  ahol  további  tíz 
lakóépületet  helyezték  el.164  Az  utcavonalon  az  eredeti 
léptékhez,  a  meglévő  épületekhez  igazodtak,  melyet 
nehezített,  hogy  az  egyes  lakóépületeket  típustervek  alapján 
kellett  a  tervezőknek  elkészíteni,  s  csak  a  homlokzat  terén 
kaptak  némi  szabadkezet.165 Miközben  a  hagyományos  utcák 
földszintjének üzleteihez kapcsolódóan zajlott a városmag felé 
irányuló  gyalogosmozgás  ‐  azzal  párhuzamosan  az  épületek 
mögötti védett, parkos,  levegős  tömbbelső(k) nyugodt,  sétáló 
zónaként  működtek,  a  tömbfeltárás  egy  korai  jólsikerült 
példájaként. 
Az  utcát  szegő  új  épületek  szolidan  illeszkedtek,  3‐4  szintes 
tömegükkel a meglévő épületek alkotta utcaképbe, egyedül a 
hídfő  felől  induló  Oskola  utca  melletti  tömb  első  épületét 
emelték földszint+7 emelet magasra.  

                                                      
160 tervező: Füle Lajos és tervezőcsoportja 
161 Perényi  Imre A város központja – Tervezés és  rekonstrukció  (Műszaki Könyvkiadó, 
Bp. 1970) 
162 Borvendég Béla: Oskola utca ‐ Dóm környék rekonstrukciója, Szeged In: MÉ 1967/3 
1pp.8‐23 
163  tervező:  Borvendég  Béla  (ÉM  Szegedi  Tervező  Vállalat)  1960‐ban  Ybl‐díj  II. 
fokozatát kapta „……valamint a Szeged, Dóm tér mögötti terület részletes rendezési 
tervéért”  Schéry  Gábor  (főszerk.):  Évek,  művek,  alkotók  –  Ybl  Miklós‐díjasok  és 
műveik 1953‐1994. p.134 
164 terv:Tarnai István és Lukácsy Éva ‐ 1964 
165 Borvendég Béla, uott. 
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Az épület nyilvános (éttermi) funkciójával jól  indítja a belváros 
felé  irányuló  gyalogos  mozgást  s  bár  kiütközik  a  város 
sziluettből, a híd felől érkezve vertikális hangsúlyként jól jelzi a 
városközpont határát.166 A tér felöli oldalon a nyugdíjasok háza  
alacsonyabb tömege csatlakozik hozzá.167 
A  hídon  érkezve  markánsabban  jelenik  meg  a  Fogadalmi 
templom  tornyainak  látványában  Szeged  első  toronyháza,  az 
ugyancsak Borvendég Béla tervezte Sellő‐ház.(1959) 
A  Fogadalmi  templom  körüli  Dóm‐téren  is  történtek  a 
korszakban  építések,  oktatási  és  kulturális  épületek 
formájában.  Az  egyetemi  oktatási  épület  egy,  a  Tisza  felöli 
oldalon  megmaradt  foghíjba  került,  szinte  gesztusként 
kiengedve a város meghatározó főterére az egyetemet.168 
A tér észak‐nyugati sarkán az 1970‐es években még földszintes 
épületek álltak. Ma a  teret  tömegében, anyagában, építészeti 
megformálásban  rendkívül  igényes  épület  zárja.  A  Pomsár 
János – Péterfia Borbála (BVTV) a Somogyi‐könyvtár és Levéltár 
új  épületét  1971‐ben  egy megnyert  országos,  titkos  pályázat 
után kezdték tervezni169 s jelentős programváltoztatások miatt 
csak 1984‐ben nyitották meg. Az  épület,  amelyért  a  tervezők 
1985‐ben  Ybl‐díjat170  kaptak,  méltó  befejezése  a  száz  évvel 
korábbi városépítészeti gondolatnak  
Önálló,  korát  képviselő,  de  történelmi  építészeti  kötöttség 
között  az  egyediség  és  az  alkalmazkodás  kettős  nehéz 
feladatának  tökéletesen  eleget  tesz.  Városszerkezeti  feladata 
nincs,  követi  a  meglévő  tömbhatárokat  és  szegi  a  teret. 
Mívessége,  részleteinek eleganciája azonban negyed évszázad 
után  is meggyőző és méltó a kiemelt szerepű  funkcióhoz és a 
városközponti  helyhez.  Az  épület  szoborszerű  –  a  mögöttes 
terület  a  parkoló  területtel  városhasználat  szempontjából 
ugyan  hasznos,  környezetesztétikailag  azonban  igen 
igénytelen. 
 
A város igen ellentmondásos épülete a Szeged Nagyáruház.171 
A  tömb  az  Aradi  vértanúk  tere  és  az  Árpád  tér,  két 
meghatározó  belvárosi  tér  kapcsoló  eleme,  városszerkezeti 
helyzete  tehát  kiemelten  fontos.  Kedvező módon  nyílik meg 
négy  közterület  irányba  is.  Érthető  tehát  ‐az  egyetem 
közelségét  is  figyelembe  véve‐  hogy  a  korai  városrendezési  
tervekben  az  egyetemhez  kapcsolódó  funkciók  számára 
tartották  fenn.  A  bevásárlóközpont  bejáratokkal,  lépcsőkkel, 
belső,  üveggel  fedett  utcáival  kellemes  tartózkodó  tér.  A 
helyette  megépült  bevásárló  központ  környezeti  kapcsolatai 
igen vitathatók.  

                                                      
166 tervező: Borvendég Béla, Szabó Ferenc ‐1972 
167 tervező: Hernyák Imre ‐1964 
168 terv: Tarnai István(DÉLTERV); tervezés: 1976, építés:1977‐79 
1980. Ybl díj, „a Szegedi Orvostudományi Egyetem Dóm téri oktatási épülete 
tervezéséért”  A  magyar  tervezőirodák  története,  szerk:  Jeney  Lajos  DLA 
Építésügyi Tájékoztató Központ Kft. Bp. 2001. p.69. 
169 tervezés: 1977‐78; uott. p.53. 
170 „a Szegedi Somogyi Könyvtár és  Levéltár magas színvonalú funkcionális 
és építészeti megoldásáért” Schéry Gábor (főszerk.): Évek, művek, alkotók – 
Ybl Miklós‐díjasok és műveik 1953‐1994. p.376. 
171 tervező: Iványi László – 1980 

A belső gyűrű  egyik városszerkezeti hangsúlyos pontját  
kijelölő Távbeszélő főközpont és irodaház
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Az  Aradi  vértanúk  tere  felöli  magasabb  épületszárnyak 
igénytelen anyaghasználatukkal, és a környező utcák felé, több 
helyen  tömör,  elforduló  földszinti  terület  használatukkal 
elzárkózóak, barátságtalanok, hiába próbál  több  feljáratával  is 
kapcsolatot  teremteni..Az  épület  Jókai  utca  felőli  „hátsó” 
homlokzata  színvonalas,  a  történelmi  épülete  felé  nyíló 
átellenes  oldali  impozáns  lépcsője  azonban  meglepően 
túldimenzionált.  Belső  folyosója,  fedett  utcája  jól működik,  s 
hogy az épületre ma is igény van, jól bizonyítja, hogy élénk napi 
forgalmat bonyolít.172 
A  városépítés  jellemző  tendenciája  volt,  hogy  városi  körút 
mentén, annak a hangsúlyos, központ fele haladó tengelyekkel 
kialakuló  csomópontjaiban  jelszerű  intézményépületeket 
helyeztek  el.  Ezek  szerepe  az  volt,  hogy  funkciójuk  vagy 
erőteljesebb  tömegük  révén  hangsúlyozzák  ki  az  egyes 
városszerkezeti pontokat. 
 
A posta robusztus tömege, a szálló vertikális  jelnek megfelelő, 
de  igényessége  tekintetében  kifogásolható  épülete,  a  Tisza 
Áruház típus‐épülete az ún. Püspökbazár területén,173 kijelölték 
a városszerkezetileg meghatározó helyeket,  sajnálatos módon 
azonban  az  épületek  jelszerepéhez  nem  egyszer  méltatlan 
építészeti megfogalmazással. 
 
 
 
.   
 
Szekszárd  a  városhiányos  Tolna megye  történelmi  székhelye. 
Az  Országos  Településhálózat‐fejlesztési  koncepció  szerint: 
középfokú központ.174 

 
Szekszárd  történelmi  városközponti  magja  a  mai  Béla  tér  a 
Városházával, a Pollack Mihály tervezte Vármegyeházával és a 
Belvárosi  katolikus  templommal.  A  település  magaspontján 
kialakult kis tér a hajdani városszerkezetben a több égtáj felől 
érkező  utcák  csomósodási  pontjaként  jól  kirajzolódott. 
Azonban nem  „arányosan”, koncentrikusan  szervezte a városi 
erővonalakat,  hanem  keleti  irányba,  az  alacsony  fekvésű, 
sűrűbb  beépítésű  terület  fele  erőteljesebben  jelentek  meg 
utcák. A topográfiailag kiemelkedő városi főterecskéről a Pest‐
Mohács  (észak‐déli  irányú)  főútig  lefutó  „utcák”  közül  a mai 
Garay  tér  a  település  szinte  mértani  kereszttengelyévé  vált. 
Arányait, lineáris jellegét tekintve inkább utcának tűnik, a völgy 
fele azonban valóban tölcséresen szétnyílik. 
 
 

                                                      
172Szeged  belváros  (a  belváros  építészeti  és  forgalmi  vonatkozású  rekonstrukciója 
kapcsán (Városépítés 1969. 5‐6  p.59. 
173 A Püspökbazár lebontásával 4 utca által határolt szabályos tér keletkezett, a hajdani 
Lenin körúthoz csatlakozva. A tér kétharmadán épült fel a Tisza áruház Balogh István‐
Hollay György(LAKÓTERV) a Csepelre tervezett (közölve MÉ 1966/6) áruház épületének 
terveit adaptálva. Balogh István: Szeged Püspökbazár beépítése In: MÉ 1967/1 p.37‐42 
174  A  megyében  csak  két  város  volt  található  –a  városlakók  aránya  jelentősen 
alacsonyabb az országos átlagnál. (1975‐ben 17,2%) . 

12.  SZEKSZÁRD 
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A  múlt  század  végén  a  központ  áthelyeződött  a  mai  Garay 
térre,  vagyis  a  város  súlypontja  finoman  keletre,  a  völgy  fele 
tolódott, és az addigi egypontra szerveződés helyett egy kelet‐
nyugati  súlyvonal  mentén  széthúzódott.  Azáltal,  hogy  a 
városközpont „lecsúszott” a települési magaspontról, lineárisan 
elnyúlva az észak‐déli  irányú, Pest‐Mohácsi  (Széchenyi) útig, a 
központ  tovább  terjedését  is  előkészítette,  hiszen  a 
nagyforgalmú  főút  mellett  értelemszerűen  megjelentek  a 
kereskedelmi/szolgáltató funkciók. 
 
1945 után 
A  várost  a  „szerény,  álmos,  kedves  hangulatából”175  az 
Országos Településhálózat‐fejlesztési Keretterv (1963) nyomán 
kibontakozó  szemléletváltás  rázta  fel.  Korábban  a 
területfejlesztés  zömében  a  fővárosra  koncentrált,  vidéken 
pedig  a  termelői  célokat  követő  s  az  iparfejlesztésnek 
alárendelő  szemlélet  szerint  járt  el.  A  ’60‐as  évek  elejétől 
azonban  új  törekvés,  deklarált  vezérelv  lett,  az  ország 
egyközpontúságának megszüntetése.  
 
Az  1960‐as  évek  második  felétől  jelentkező  gazdasági 
reformok, s a kinyilvánított új gazdasági mechanizmus nyomán 
indult  meg  olyan,  korábban  elmaradott  megyeszékhelyek 
városközponti átépítése, mint Nyíregyháza, Szolnok, Szekszárd, 
de  ezekben  az  években  vált  igazi  „modern”  központtá 
Salgótarján is.176 
 
Az  említett  szemléletváltás  egyik  korai  kedvezményezettje 
Szekszárd,  melynek  városközpontjára  1964‐ben  készült 
részletes  rendezési  terv.  A  tervre  a  tervező  dr.  Korbonits 
Dezsőné ( VÁTI) a következő évben Ybl –díjat kapott. 177  
 
A  városközpont  rendezési  tervének  készítésekor  már  kiviteli 
terv  szinten  rendelkezésre  álltak  olyan  intézményi  épületek 
tervei, melyeknek az új központban kiemelt  szerepet  szántak. 
Tehát  már  kész  tényként,  adatszolgáltatásként  kaptak  a 
várostervezők  olyan  döntéseket,  melyeknek  a  meghozatala 
éppenhogy  a  városrendezési  terv  feladata  és  szerepe  lett 
volna. Mindemellett  az új  központ helyének  kijelölése  jóideig 
kérdéses  volt.  A  városrendezési  terv  az  új  intézmény  sáv 
kialakítását egy mélyebb fekvésű, hajdan mocsaras területen,  
a  vasútállomást  a  történelmi  városmaggal  összekötő  kelet‐
nyugati tengely vonalán javasolta. 
 

                                                      
175 Tillai Ernő: Művelődési központ, Szekszárd. In: MÉ 1970/5 pp.20‐27 
Tillai  Ernő:  Új  középületek  Szekszárd  városközpontjában.  In:Városépítés  1977/4. 
pp.26‐28. 
176A  fejlesztési  erőforrásoknak  a  megyeközpontokba  történő  összpontosítása 
egyébként azzal  járt, hogy a  legtöbb megyében a  többi város és nagyobb község alig 
fejlődött.  Ezen  a  helyzeten  kívánt  a  későbbiekben,  1971‐ben  az  Országos 
Településhálózat‐fejlesztési Koncepció változtatni 
177  „a  vidéki  városok,  különösen  komló  és  Szekszárd új  központjának  városrendezési 
megoldásáért”  1965.‐ben  ‐Ybl‐díj  III.  fokozat  –  Évek, művek,  alkotók‐  Ybl‐díjasok  és 
műveik 1953‐1994 (ÉTK Kft. Budapest, 1995)‐p.184. 
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Ezzel a történelmi városközpont keleti irányban bővülhetett. 
A  rendezési  terv  egy  meghatározó  gyalogos  főtengelyre,  a 
széles,  városi  parkon  keresztül  húzódó  sétányra  szervezte, 
melyre  több  fontos  intézményépületet  is  felfűzött,  laza 
pavilonos  elrendezéssel.  A  tengely  középtáján  a  Tillai  Ernő 
tervezte  kultúrház178  (ma  Babits Mihály Művelődési  Központ) 
sima  tömegei,  a  tengely  legkeletibb  végén  az  eklektikus 
Wosinsky  Mór  Múzeum,  a  volt  romantikus  zsinagóga  (ma: 
Művészetek Háza) és a főtengelyt lezáró (a központ építésének 
idején még csak terven létező) Gemenc Szálló eltérő építészeti 
világa  a  tágas  elrendezés  következtében  nem  zavaró,  hanem 
funkcionálisan  gazdag,  vizuálisan  izgalmas  élményt  nyújt.  A 
park a benne sorolódó középületekkel) ma is különleges városi 
érték,  ritka  adomány,  melynek  szépségét  emeli,  hogy  a 
városközpont viszonylag tömörebb, zártabb beépítettségéből a 
városból  kifele  haladva  fokozatosan  lazul  fel  a  központ 
sűrűsége.  Noha  különböző  korok  épületei  állnak  egymás 
mellett,  szoborszerűségük,  önálló  építészeti  értékük  a  köztük 
szövetszerű hátteret adó zöldfelületek és a közterületi elemek, 
szobrok,  kutak  tervezett,  tudatos  alakítása  nem  kaotikus, 
hanem harmonikus összhangot nyújt.  
A  rendezési  terv  szerint  a  vonalmentén  széthúzódó  régi 
történelmi városközpont és az új központ gerince a Széchenyi 
utca és Liszt Ferenc  tér keresztezésénél kapcsolódott össze. A 
csukló‐kapcsolatot  egy  intézményi  épületegyüttessel  kívánták 
hangsúlyozni,  a  korábbi  avult  kereskedelmi  és  lakóépületek 
elbontásával, egy kétszintes áruház és egy vegyes rendeltetésű 
épület valamint egy hétszintes irodaház megépítésével.  
A  korábbi,  már  kész  terveket  félretéve,  az  épületekre 
vonatkozó új tervezési megbízást Jurcsik Károly és munkatársai, 
Bartha Lajos és Varga Levente (LAKÓTERV) kapták. Az épületek 
tervezése  kapcsán  szokatlan  összhang  és  szakmai  párbeszéd 
alakult ki az építésztervezők és várostervező között, megtörve 
a  különböző  szintű  tervek  közötti  oda‐visszacsatolást 
megnehezítő  időbeli  és  hierarchikus  tervezés  hagyományos, 
merev  szemléletű  gyakorlatát.  Ennek  során  továbbváltozott  a 
korábbi program és több köztes munkaváltozat után módosult 
a  részletes  rendezési  terv  is.  A  főutca  egyes  meglévő 
(klasszicista  és  romantikus)  építészeti  elemeinek  megtartása 
érdekében  cizellálódtak  a  tervek,  s  e  gondosságnak 
köszönhetően  a  nagyterületű  új  beépítést  szegve 
megmaradhattak  a  történelmi  utca‐  és  városképet  átörökítő 
klasszicista és romantikus épületek, pl. az un. August‐ház.179 A 
Liszt  Ferenchez  is  kötődő  épület  pozíciójából  adódóan ma  is 
kiemelt  szereppel  bír:  a Garay  tér  felől  ereszkedő  történelmi 
városközpontnak  finom  vizuális  lezárását  adja.  .A 
városrendezési  tervet  módosították,  a  korábbi  programot 
változtatták. 180 

                                                      
178 Tillai Ernő: Művelődési központ, Szekszárd .In:MÉ 1970/5 p20.‐27 
179  „Több  éves  harc,  herce‐hurca  után  sikerült  elérni,  hogy  az  igen  avult  állapotú 
épületek  ne  kerüljenek  bontásra,  hanem  új  funkciót  kapjanak,  helyreállításra 
kerüljenek”  Jurcsik  Károly:  Vegyes  rendeltetésű  irodaházak,  Szekszárd,  Főtér.  In: 
Magyar Építőművészet, 1970/1 p. 12‐17 
180 uott 
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Az  új  intézményközpont  építészeti  tervezése  már  1965‐ben 
elkezdődött,  s megépítése  1967‐70  között  le  is  zajlott.  Az  új 
program  alapján  szolgáltatóház  és  áruház  (Gelka,  Korzó), 
vegyes  rendeltetésű  irodaházak  (Magyar  Nemzeti  Bank 
irodaháza, KPM közúti igazgatóság irodaháza) és mint vertikális 
hangsúly  az  MSZMP  hétszintes,  lábakon  álló  Tolna  megyei 
székháza épült meg. A környezeti adottságként  jelenlévő, más 
és  más  időben  és  stílusban  épült,  különböző  szerkezeti  és 
anyaghasználatú  házakat  az  intézményközpont  tervezői 
szerették  volna  saját  építészeti  együttesük  homogenitásával 
összefogni. Ezt az épületek egységes klinkertégla burkolatával – 
amely miatt  a  tervezőket  előszeretettel  illeték  az  anglicizmus 
vádjával ‐ a térpadló raszterével, a meghagyott fák rapszodikus, 
az  épületek  rendszerétől  eltérő  rendben megjelenő  foltjaival, 
„az  alkalmazott  részletek  rokonságá”‐val181  tökéletesen  el  is 
érték.  
A már említett parki sétány gyalogos forgalmát a lazán szórtan 
elhelyezett új  intézmény épületek és a közterületek egységes, 
homogén  anyaghasználatából  adódó,  „épített,  városias” 
szövete felfogja, de a pavilonos elrendezés következtében szét 
is  osztja.  Az  alázatos  tervező  magatartás  következtében  a 
Széchenyi  utca megmaradó  kisvárosi  utcavonalában  hol  csak 
utalásszerűen, két historikus épület közé beékelődve, hol pedig 
csak  háttérként  jelenik  az  új  városközpont  egy‐egy  eleme  – 
nem bújik el, de nem  is  tolakodik az előtérbe, hanem  szépen 
szövődik  a  meglévő,  (város)történelmi  előzmények  elemei 
közé.  
Noha  az  irodaház‐  és  üzletház‐rendszer  némi  átépítést, 
továbbépítést  „elszenvedett”,  mégis  a  mai  napig  megőrizte 
egységességét,  az  anyaghasználatból  és  az  alkalmazott 
építészeti  eszköztárból  adódó  rendkívül  igényes  építészeti 
arculatát.  Az  épületegyüttes  a  kortársaihoz mérten  igen  sok 
korabeli  és  utólagos  publicitást  kapott.  Szekszárdi  kötődését, 
identitását  kritikusai  ugyan  sokszor  vitatták,  építészeti 
hitelességét,  minőségét  azonban  kétségbe  nem  vonták.  Az 
építészeti érték mögött azonban – a hivatalos állami elismerés 
ellenére – gyakran háttérbe szorult az épületeknek keretet adó 
városépítészeti minőség méltatása. 
 
Tudatos városépítészeti szándékként a központ legmagasabb új 
épülete a  vasútról beérkező gyalogos tengelybe keresztbe állt. 
Vizuális  határként  jelezte  a  parki  és  a  tömörebb  városi 
területek  határát,  funkcionálisan  azonban  a  földszinti 
árkádsoron átengedi a gyalogosforgalmat. 
 
Szekszárdon a  finom egyensúlyban  tartott építészeti  részletek 
megkérdőjelezhetetlenné  tették  az  épületegyüttes 
jelenlétének  jogosultságát,  megerősítették  a  városrendezési 
gondolatot. 
A  fenti  példa  lehetséges  bizonyítéka  annak  is,  hogy  a 
városépítészeti  és  építészeti  döntések  valamifajta  egymást 
átható és egymásra visszaható kapcsolata szükséges egy valódi, 
a város számára befogadható, s magába azt beépíteni képes új 
minőség megszületéséhez.  

                                                      
181 Tillai Ernő: uott.  

A gyalogos tengelyt a pártház földszintjén halad át

Tillai Ernő tervezte Művelődési Központ 
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Szekszárdon benne  rejlett a  történelmi előzményekben a  ’60‐
as  évekbeli  fejlesztési  irány  lehetősége  –  mint  a  lehetséges 
verziók  egyike.  Kellett  azonban  a  városépítészeti  szándékot 
tökéletesítő, azt tovább finomító, részletekben tovább cizelláló 
építészeti kvalitás jelenléte. 
 
A városban a  fent  leírt, emblematikussá vált központon kívül, 
más  nagyobb  területű  intézményépítés  is  történt  –a 
megyeháza  mögötti  tömbbelsőben.  A  szintkülönbséget 
kijátszva  kétszintes  kereskedelmi  létesítmény  épült,  amely  a 
körülötte  működő  piaccal  kétségtelenül  a  városi  események 
pezsgő  élettere,  s  a  tömbbelsőnek  igen  jó  hasznosítása  ‐ 
építészeti környezeti minősége azonban szóra sem érdemes. 
 
 
 
 
A Fejér megye és a volt székesfehérvári  járás székhelye,  járási 
jogú  város,  és  az  Országos  Településhálózat‐fejlesztési 
Koncepció szerint felsőfokú központ szerepkörrel. 
A már  I.  István  korától  fallal  övezett  székesegyházi  és  királyi 
székhelyű Székesfehérvár legbelsőbb történeti magjában a mai 
napig  jól  konzerválódott  a  városszerkezet,  a  hajdani 
védőművek  meghatározta  elrendezés,  és  az  ahhoz  tartozó 
épületállomány. Ennek az örökölt városépítészeti együttesnek 
a  gerincét  a  szépívű  Fő  utca  és  a  Kossuth  Lajos  utca  adják, 
melyeken  végighaladva  a  főbb  tereknek  (a  Vörösmarty  tér  ‐ 
Szent  István  tér  –  Géza  nagyfejedelem  tér  –  Városház  tér  – 
Országzászló  tér)  és  a  kapcsolódó  kisebb  térbővületeknek  az 
egymásba nyíló  látványa a város különleges értéke. A belváros 
e  több  térből álló  térsora mentén sorolódnak   a közigazgatás, 
az egyház, a kultúra és a kereskedelem épületei. 
A ma gyalogos zónaként működő utca hatása olyan erős, hogy 
szinte  egyetlen  ‐  funkcionális  és  szellemi  ‐  főtengelyként 
szervezi  a  területet,  a  határoló  tömbök menti  külső  utaknak 
szinte  csak a  közlekedés  szerepkört hagyva. Az egyik  végén a 
Megyei  Levéltár  és  a Megyeháza, másik  végpontján  pedig  a 
Vörösmarty  Színház  között  húzódó  térsor  mindegyik 
hangsúlyos pontján a város működésében, társadalmi, szellemi 
életében  meghatározó  középület  található,  melyek  ma  is  a 
városbeli  tájékozódás  és  városkép  központi  elemei.  A 
városmagot  harántirányban,  kereszttengely metszi  át  ‐  keleti 
irányú kivezetése az 1965. elején kezdett feltárások nyomán a 
Romkert  felett  halad  át,  kibukkanva  a  Várkörút  egyenes 
szakaszára,  amelyre, mint  az  íj  és  a  húrja,  úgy  illeszkednek  a 
történelmi városmag íves nyomvonalú utcái.  
 
1945 után   
Az  1950‐es  évektől  az  ország  10  legintenzívebben  fejlődő 
városainak  egyike,  a  ’70‐es  években  pedig  a  koncentrált 
iparfejlesztési  politika  keretében  az  öt  nagyváros  mellett, 
egyike volt annak a négy középvárosnak, amelyet „dinamikus” 
fejlesztés célterületének jelöltek ki. Mint a budapesti közvetlen 
vonzásgyűrű  határán  fekvő,  jelentős  város,  kiemelt  gazdasági 
(ipari bázis) szerepkört kapott.    

A tömbbelsőben épült új intézményközpont finom 
jelzése a kisvárosi beépítésben

 
 
 

 

 

Vasútállomás a város felől 

A városkapun kívüli  intézményépítés előtti állapot 

13.  SZÉKESFEHÉRVÁR 



                                                   113 
 

Az  addig  alapvetően  agrárjellegű,  de  némi  ipari 
hagyományokkal  már  korábban  is  rendelkező  település  a  II. 
világháborút követően lett az ország egyik legjelentősebb ipari 
centruma,  részben  az örökölt üzemek  államosításával, három 
KGST‐szintű mamut‐cég kapacitására hagyatkozva. 182  
A városnak és központjának tehát, a regionális szerepkörből, és 
a  jelentős  ipari  központ  szerepéből  adódó  igénynek  is  meg 
kellett  felelni.  Miközben  a  háború  következményeként  az 
épületeinek harmada vált lakhatatlanná, a lakosságszám 1949‐
1980  között  két  és  félszeresére  nőtt.  A  feszített  ütemű, 
nagymennyiségű  lakásépítés  számára  „értelemszerűen” 
adódott az előregyártott lakótelepi házépítés.  
A  város  dinamikus,  erőltetett  fejlesztésének 
következményeként  a  várost  néhány  év  alatt  körbenőtte  a 
lakótelepi gyűrű; Székesfehérvár a mennyiségi lakótelep építés 
várost  bekebelező  jelenség  egyik  legfőbb,  szinte  szimbólum 
erejű példája lett. Maga a történelmi városmag többé‐kevésbé 
érintetlenül  megtartotta  eredeti  állapotát,  szerkezetét 
építészeti  arculatát,  intézményi  működését.  Hogy  mégis  az 
államszocialista  időszak  várostervezésének  és  –építésének 
elrettentő  példájaként  emlegették,  annak  leginkább  a 
várossziluettet  átrendező,  a  történelmi  városképet  szétziláló, 
központra rászoruló, telepszerű lakótelep építés volt az oka.  
A  lakótelep  különösen  észak  felől  nyomakodott  és  egy‐egy 
elemével a történeti szövetbe is belenyúlt. A színház mögött, a 
dr.  Koch  László  utcában  tornyosuló  11  szintes  lakóépület 
mementó  –  az  un.  Ybl Miklós  lakótelep  hasonló magasságú 
házait a tervek szerint egész a védett lakóépületek udvaráig be 
akarták engedni.183 
A  város  központjának  nagyobb  része  azonban  szerencsésen 
elkerülte  a  háború  utáni  drasztikus  átépítéseket:  mind  a 
szerkezete,  mind  a  történeti  épületállománya  szinte 
érintetlenül  megőrizte  örökölt  állapotát.184  A  szerepkörhöz 
tartozó  intézményeket  ‐  Megyeháza,  a  Városháza,  a  Járási 
Hivatal  mindegyikét  ‐  a  történelmi  városmagon  belül,  a 
történelmi épületekben hagyták.  
A  lakótelepi  fejlesztés  nagyságrendjéhez  viszonyítva  az 
intézmény építések igen mértéktartóak maradtak. 
1966‐ban készült el a város általános rendezési terve, melyet 5 
év  múlva  a  műemlékileg  védett  városközpont  területére 
részletes rendezési terv és még az évben a rekonstrukciós terv 
követett. 185  

                                                      
182 Videoton,  a  Könnyűfémmű,  Ikarusz  Karosszéria  és  Járműgyár  ‐ 
www.szekesfehervar.hu 
183  A  Város‐  és  Területfejlesztési Osztály már  többször  említett  1973‐as  tanulmánya  
nem  csak  „tiltakozott”  a  lakóépítés  fenti  folyamata  ellen,  hanem  a  már  lezajlott, 
visszafordíthatatlanok  építések  hatásának  ellensúlyozására    a    városmorfológia 
lehetőségekhez képesti helyreállítása   érdekében a  történeti városrész és a  lakótelep 
közötti  átmeneti  zóna  kialakítását  javasolta.    Történelmi  városközpontok  fejlesztési 
problémái   Építésgazdasági és szervezési  Intézet (Város‐ és Területfejlesztési Osztály), 
Bp.1973. témafelelős:Székelyné Egri Zsuzsanna p.6. 
184 A II. világháború után az egyik legsürgetőbb feladat a teljesen elpusztított állomás és 
környékének átépítése volt, amely Kelemen László  terve alapján 1951‐ben készült el. 
Az állomás előtti Béke tér térfalai ezt követően épültek ki s ugyanennek a korszaknak 
az eredménye a Várkörút kétoldali lakóépületeinek egy része. 
185 VÁTI , 1973.‐ban ÁRT módosítás és új RRT készült; Darnyik Sándor 1973‐ban az Ybl‐
díj  III.  fokozatát  kapta  „Székesfehérvár  városközpontja  magas  színvonalú  rendezési 
terve tervezéséért” Schéry Gábor (főszerk.): Évek, művek, alkotók – Ybl Miklós‐díjasok 
és műveik 1953‐19945  p.269 
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A  tervek  szerint  a  Vasvári  Pál  utcában  áruházat  terveztek, 
amely  később  szerencsés  módon  az  irodaházzal  együtt  a 
városfalon kívülre helyeztek, a már említett erőteljes forgalmat 
bonyolító,  a  történelmi  városközpontot  középvonalon 
átmetsző  Városház  téren  át  haladó  Liszt  Ferenc  utca 
kereszttengelyre.  Székesfehérvár  új  intézményegyüttese 
néhány  épületből  áll,  amelyek  e  tengely  városfalon  kívüli 
szakaszaira fűződtek fel: az Alba Régia Szálló és állami áruház a 
Romkert  felöli  kapu  előtti  területre,  távolabb  a  Technika 
Háza186 és újabb áruház187. 
A  tengely  másik  végpontjában  az  autóbusz‐pályaudvar  és 
hajdan piac működött. 
A  városmag  északi  peremén  épült  fel  1970‐es  évek második 
felében a Reimholcz Péter igen nagy publicitást kapott, paneles 
Domus Áruház, amelyet egyedi módon nem 
szabadon  állóan  telepítettek,  hanem  a  zársorú  beépítéshez 
csatlakozó záró elemként. 188 
 
 
 
 
Jász‐Nagykun‐Szolnok  megye  székhelye,  az  Országos 
Településhálózat‐fejlesztési  koncepció  szerint  felsőfokú 
központ. 
Szolnok  a  Zagyva  Tiszai  torkolati  magaslatán  fekszik, 
fejlődéstörténetét a vizek közelsége alapvetően meghatározta. 
A  központi  szerepkört  a  török  hódoltság  utáni  közel  kétszáz 
évet  leszámítva  különböző  területi  kiterjedéssel,  de 
folyamatosan bírtokolta. 1876‐tól megyeszékhely. 
 
Stratégia  helyzetéből,  kereskedelmi  és  védelmi  poziciójából 
adódóan  történelme  és  várostörténete  ugyan  nagy  múltú, 
azonban  igen  viharos,  s  ez  –  a  városokat  hajdan  sújtó  egyéb 
katasztrófák,  különösen  a  tűzvészekkel  együtt  – 
megakadályozta,  hogy  a  történeti  korok  természetes módon 
folytatólagosan  egymás mellé  építkezhessenek. A  XIX.  század 
második  felétől  a  Tisza  szabályozásával,  a  tiszai  gőzhajózás 
beindulásával,  a  vasút  megjelenésével,  az  iparosodással, 
polgárosodással  tekinthető  viszonylag  folytonosnak  a 
városépítészet‐története. 
A  várostörténeti  mag  a  Tisza‐parthoz  kötődött  ‐a  szolnoki 
várral,  a  Tisza‐híddal  való  térbeli  viszonya  jól  nyomon 
követhető  a  korabeli  ábázolásokon. A  folyópartra  szerveződő 
település  beépített  területe  a  17.  századig  csupán  a  mai 
Kossuth térig terjedt, de a település a szűk városmag ellenére a 
törökkor után folyamatosan növekedett.    

                                                      
186 Építészek: Pordán H. Ferenc, Szigeti Gyula (FMTI), 1978  
187 tervezés:1974‐75, építés: 1976‐78 (KERTI) Simon Ferenc 1979‐ben Ybl‐díjat kapott. 
„a  székesfehérvári  Fehérvár  áruház  tervezésért  és  színvonalas  építészeti 
munkásságáért” Évek, művek, alkotók – Ybl Miklós‐díjasok és műveik 1953‐1994.  p.324 
188  Reimholz  Péter:  Domus  Lakberendezési  Áruház,  Székesfehérvár  In:  MÉ  1977/1 
pp.36‐45 
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Határaival a 18. század végére érte el északon a mai Ady Endre 
utat, nyugaton pedig a Petőfi Sándor utca vonalát.189 
A  XIX.  század  ’70‐es  éveiben  elszánt  lobbi‐küzdelmek  után  a 
megyeszékhely  státusz  megszerzése  komolyabb  lendületet 
adott  a mezővárosi  település  városias  fejlődésének.190  Ennek 
térbeli megjelenése  egyértelműen  a  vasútállomástól  a  szigeti 
és  a  tiszai  híd  előtti  teret  irányzó  egyenes  tengely  mentén 
történt,  amelyre  a  XIX.  századi  várasiasodás  súlya 
áthelyeződőtt.  A  központi  főút  délkeleti  szakaszára  –  a  mai 
Kossuth  Lajos  utcára  és  a  csatlakozó  Kossuth  térre  (a  város 
főterére,  valamikori  piactérre)  szerveződtek  a  fontosabb 
intézményépületek.  
Az 1920‐as évek elejére lett teljes a megyeszékhelyhez is méltó 
intézményrendszere. A számos építés ellenére azonban a város 
belvárosi magja  igen kis  területen koncentrálódott, a városias 
terület a falusias környezet igen kicsi részén sűrűsödött. 
 
A  főutcára merőleges,  Tisza  partra  kifutó  széles  Szapáry  utca 
beépülésével  az  addig  jellemzően  egy  főútra  szervezett 
városban  kialakult  egy  hangsúlyos  kereszttengely  is,  igényes 
városi  lakóépületekkel  szegve,  majd  a  Tisza‐part  is  más 
minőségű  városi  szerepet  kapott  a  végighúzódó  parkkal,  a 
többízben átépített Szigligeti Szinházzal  (1912), a Zsinagógával 
(később  Damjanich Múzeummá  alakítva),  Tisza  szállóval  és  a 
hozzá tartozó gyógyfürdő épületével. 
 
1945 után 
A második világháború utáni szocialista  iparosítás  jegyében új, 
hagyományok  nélküli  iparágak  jelentek  meg.  Az  ipar‐  és 
településpolitika az 1960‐as évek során a város népességének 
közel megkétszerezését tervezte. 191 
Szolnok a  II. világháború után komoly stratégia szereppel bírt, 
melynek egy  igen nagy  létszámú szovjet katonai  jelenlét adott 
nyomatékot. Megkülönböztetett helyzete  tehát nemcsak  ipari 
szerepével  volt  magyarázható.  Ugyanakkor  sokáig  (egész  az 
1970‐es  évek  elejéig)  nem  rendelkezett  a  „szocialista 
fejlődéséhez méltó” városközponttal. 
Szolnoknak  nincs  mai  értelemben  vett  korszerű 
városközpontja.  A  4‐es  főközlekedési  útvonal  túlnyomórészt 
földszintes, rossz állapotban levő épületek között kanyarog át a 
városon  és  az  átmenő  nagy  forgalom  a  zsúfoltságot, 
rendezetlenséget csak súlyosbítja. Ezt az állapotot volt hivatott 
megszüntetni az 1962‐ben  lezárt  tervpályázat, majd az ennek 
alapján készített rendezési terv. Megkezdődött a szanálás, és a 
kiegyenesített,  kibővített  főközlekedési  út,  valamint  az  ezt 
keresztező  Ságvári  Endre  körút  sarkán  épült  hatemeletes 
(Irodaházterv: Sallai Mihály, ÁÉTV) tömb rendező hangsúlyként 
 

                                                      
189  ‐  Dr.  Vörös  István,  főgimnáziumi  tanár:  Pár  szó  a  város  múltjáról 
http://info.szolnok.hu/alap  ‐  Dr.  Vörös  István,  főgimnáziumi  tanár:  Pár  szó  a  város 
múltjáról 
190  A  nagyesélyes  Jászberény  volt,  de  Karcagnak  is  nagyobb  reménye  volt  a 
megszerzésére, mint Szolnoknak. A siker hátterében egy szolnoki polgármesteri ajánlat 
állt,  amely  telket  és  egyéb  kedvezményeket  kinált  fel  a megyének  a  székházépítés 
segítésére.‐ uott 
191 1961. Általános rendezési terv I. üteme tervező ‐ dr Novák Péter építész (VÁTI) 
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jelentkezik  és  szinte  követeli  a  további  szanálást,  a  további 
építést, a városmag végső kialakítását.” 192 
 
1972‐ben  az  MSZMP  Szolnok  Megyei  Végrehajtó  Bizottsága 
állást  foglalt,  miszerint  a  város  900  éves  jubileumának  és 
egyben  a  város  „felszabadulása”  30.  évfordulójának  (1975) 
megünneplésére  Szolnokot  az  alkalomhoz méltóvá  kell  tenni. 
Hatalmas  méretű  presztizs  építkezés  indult,  „a  megye 
társadalmának összefogásával és az országos hatáskörű szervek 
támogatásával”193, közműépítésekkel (4‐es út városi szakaszán), 
lakóterület fejlesztésekkel, nagyratörő intézmény‐programmal. 
Lezajlott  a  vasútállomás  korszerűsítése,  és  előtte  egy  új 
fogadótér, a Jubileumi tér kialakítása.  
Az új  tértől  induló Baross Gábor utca  (fentebb a városasodás 
főtengelyének  nevezett  történelmi  főutca),  amely 
hagyományosan maga köré szervezte a legfőbb intézményeket, 
az 1970‐es évek beli főbb fejlesztéseknek is egyik szintere volt. 
A  nagyobb  volumenű  építéseknek  is  ezt  az  utcát  (a  4.sz  főút 
városi szakaszát) választották, melyen a történelmi terek sorát 
kiegészítették és egy‐egy építészeti hangsúlyt is elhelyeztek. Az 
Eötvös  tér,  a  Kossuth  Lajos  tér  (a  történelmi  főtér)  és  a 
legvégén a forgalmi csomópont szerepű Szabadság tér voltak a 
legfőbb  téri  elemei  a  történelmi  városi  főtengelynek.  Ennek 
lezárásaként/indításaként  alakították  ki  a már  említett  vasút 
elötti Jubileum teret, az ország akkor legmagasabb építényével, 
egy 23 emeletes lakóházzal.194 A legnagyobb volumenű építés a 
viszonylag  újabb  keletű  Hősök  tere  (ma  Hild  József  tér) 
környékén, több tömbnyi sűrű lakótelkes területen történt.  
 
A  szerepkörhöz,  lakosszámhoz  „illő”  városközpont  tervezési 
megbízását  a  Lakóterv  kapta.  A  tervezési  terület  a  Hősök 
teréhez  kapcsolódott,  azonban  jóval  nagyobb  volt,  egészen  a 
mai  Baross  utca  (akkor  Beloiannisz)‐  és  kereszttengely,  (a 
Szapáry  utcát  észak  fele  folytató)  Ságvári  utca  találkozásáig 
terjedt.  A  beépítési  terv  készítését  nem  sokkal  megelőzve  
épült  fel  az  MSZMP  megyei  és  városi  bizottságának  már 
említett  székháza195a  tervezési  terület  főutcai  sarkán  és  állt 
már az SZTK rendelőintézet is valamint néhány lakóépület.  
Ezen adottságok figyelbe vételével készült el a beépítés terv196  
kifejezetten intézményi ‐ igazgatási, kultúrális, kereskedelmi és 
szolgáltató – funkciókkal. Az adminisztratív szerepű hangsúlyos 
magasházak  közé  lepényszerű  épületekbe  tervezték  a 
kereskedelmi funkciót, jellemzően forgalommentes, s a Tiszára 
merőleges irányú, nagy belső gyalogosrendszerre kapcsolva. 
Az  eredetileg  kétszintes  közlekedő  rendszer  terve  anyagi 
okokból később egyszerűsödött.197  

                                                      
192 Jantner Antal: Irodaház, Szolnok In MÉ 1966/4 p.16‐18 ‐ 
193 900 éves Szolnok /Rendező/operatör Rónyai Balázs film 
194terv:  Kovács  Dezsőné  (ÉSZAKTERV).  „  a  magasház  –  a  beruházó  kérésére  –a 
gyöngyösi magasház  tervei  alapján  készült…”  ..  Kovács  Dezsőné: Magas  lakóépület‐
együttes, Szolnok. In: MÉ 1979/2 pp.26‐29. 
195 terv: Sallai Mihály ‐ 1965 
196tervező: Koltai Endre  (LAKÓTERV) „Szolnok városközpont beépítési tervéért”   1971‐
ben‐ Ybl díj  III.  fokozatát kapta –Schéry Gábor  (főszerk.): Évek, művek, alkotók – Ybl 
Miklós‐díjasok és műveik 1953‐1994. p.247 
197 Koltai Endre: Pelikán Szálló, Szolnok. In: MÉ 1976/2 pp.14‐18 
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A  beépítési  terv  alapján  1974‐re  (az  ünnepi  aktusra  éppen 
időben)  épült  meg  a  hétszintes  Pelikán  Szálló198,  amely 
magassága  ellenére  szinte  eltörpült  az  ugyancsak  1974‐ben 
átadott un. III.számú, 18 emeletes (VIZIG) irodaház mellett.199 
A  terület  teljes  átépítése  nem  történt meg. Még  elkészült  a 
Pelikán Szálló mellett a Megyei Művelődési és Ifjúsági Ház,200de  
a  Sallai  utca  (ma  Pozsonyi  út)  menti  szegélyező  teleksor 
valamint  a  hajdani  beépítés  egy‐két  szigetszerű  darabja 
megmaradt  eredeti  állapotában.  A  Művelődési  házat  a 
Centrum  Áruház  szoros  közelségébe,  a  városközpont  két  fő 
gyalogos  útvonalának  metszéspontjába  telepítették, 
főbejáratát az új gyalogos főtérről nyitva, a Pelikán Szállóval a 
város két legreprezentatívabb épületének szánták. 
A  város  legfontosabb  intézményeit  tehát  „tömbösítve” 
telepítették  a  főutca  mentén,  koncentráltan  egy  helyre.201 
Azonban a város azon  intézményei  is, melyek nem kerültek be 
az  egységes  koncepció  alapján  megfogalmazott  központba 
jellemzően a főutca menti beépítési lehetőségét keresték. 
Az 1970‐es évek  során a  tradicionális  főutcai  (Baross Gábor –
Kossuth  Lajos  utcai)  nyomvonal  mellett,  tudatos  fejlesztési 
szándékok,  intézménytelepítési  döntések  (autóbuszállomás, 
vásárcsarnok,  áruház,  stb.)  nyomán  megerősödött  az  azzal 
párhuzamos  Ady  Endre  út  szerepe  is.  Azonban  nem  tudta 
igazán  ellensúlyozni  a  város  jellemzően  egyutcás  település 
működését. 
 
 
 
 
Szombathely Vas megye és a szombathelyi  járás székhelye, az 
1971‐es  Országos  Településhálózat‐fejlesztési  koncepció 
szerint: felsőfokú központ. 
Egyik  legnagyobb múltú  városunk,  amelyet  kivételes  helyi  és 
helyzeti  energiái  (itt  haladt  az  északot  a mediterrán  világgal 
összekötő  kereskedelmi  út,  az  ún.  „Borostyánkő”  útvonal,  de 
innen ágazott el a Pannónia északi területét átszelő átlós út  is 
észak‐kelet  felé)202 mindigis a  térség központjává  tettek. Azon 
kevés  településünk  egyike,  amelynek  várostörténete,  főbb 
korszakainak  épített  rétegződései  jól  nyomon  követhetők. 
1578‐tól  megyeszékhely,  amelyre  már  nem  csak  az  teszi 
méltóvá  és  alkalmassá,  hogy  kereskedelmi  utak  tradicionális 
csomópontja  s  hogy,  topográfiai  adottságai  polgárváros 
kialakítására ideálisak, hanem püspöki székhely mivolta alapján 
is. 
A római település központja a mai Berzsenyi tér Székesegyház 
felőli  területe  volt  (Savaria  Fórum),  amely  szinte  magától 
értetődően maradt a középkorban is a város centruma.  

                                                      
198 tervező: Koltai Endre, terv:1970, építés:1971‐74 uott. 
199 Koltai Endre, Zoltai István, Tóth András (LAKÓTERV) tervezés:1968, építés:1969‐74. 
Koltai Endre: VIZIG irodaház, Szolnok. In: MÉ 1976/2 p.19‐21 
200 terv: Zoltai István, Szabó Ilona (LAKÓTERV) . tervezés: 1975. Építés: 1975‐78. Zoltai 
István: Megyei művelődési és ifjúsági ház – Szolnok. In:MÉ 1979/6 pp28‐29. 
201 Egyes állítások  szerint, maga Perényi  Imre  járt el  személyesen a város vezetőinél, 
hogy meggyözze őket az egy területen megépített központ városépítészeti előnyeiről. 
202 Ihrig Dénes: Magyar településközpontok (munkatárs: Kissfazekas Kornélia) BME 
Urbanisztika Tanszék, Bp.2008 (kézirat)  
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A  várpiacként  funkcionáló  tér,  mint  a  később  várként 
körbekerített  település  központja  napjainkig  képviseli  az 
intézményi kontinuitást: elsősorban annak köszönhetően, hogy 
a  hajdani  középkori  várpiac  terére  települt  rá  Szombathely 
XVIII.  századi  barokk  közigazgatási  és  egyházi  építészeti 
együttese megyeházával, püspöki palotával és szemináriummal 
valamint a székesegyházzal.  
A hajdani városkapu előtti észak‐déli tengelyű gyülekező térből 
(ma Főtér) alakult ki a várospiac. A rumi és kőszegi országutak 
is  ide  futottak be. A piactér a  település keleti  irányba  történő 
későbbi  terjeszkedésénél nyúlt meg kelet  felé, elnyerve a mai 
hosszúkás alakját.  
A polgárváros vásártérré  lett, tölcséresen szétnyíló területén a 
kereskedelmi  funkció  a  körbeépülő  házak  földszintjébe  is 
betelepült és ott véglegesen be  is rendezkedett. A két tér –   a 
világi,  „prózai”  hétköznapi  ellátási  funkciókat  ellátó  és  a 
„reprezentatív”, komponált egyházi közé szinte csuklópontként 
ékelődött  be,  „összekötő”  építészeti  elemként  a  Hauszmann 
Alajos  által  tervezett,  egyemeletes,  eklektikus  városháza  és  a 
vele egybeépített városi színház203  
A két központi városi tér – a Főtér és a Berzsenyi D. tér ‐ tehát 
történelmileg a folytonos átépülésnek, a funkcióváltásoknak és 
funkcióbővülésnek  a  színtere  volt,  ahonnan  azonban  a  XIX. 
század városalakító tevékenysége során a hangsúlyt tudatosan  
északra tolták. Új városi tengelyt alkottak, amely a historizmus 
korszakának megfelelően a vasútállomás felől haladt a központ 
felé.204  
A szombathelyi városi szerkezetben nem önmagában csak az új 
városi tengely megalkotása  izgalmas, hanem a Főteret és az új 
tengelyt  összekötő  keresztutcák  megjelenése  és  ezzel  a 
városközpont  addigi  területének  bővítése,  belső 
kapcsolatrendszerének  gazdagítása,  az  addigi  szinte  lineáris 
rendszer hálóssá alakítása.  
 
1945 után 
A  háború  után  a  város  területét  a  környező  községek 
csatlakozásával  jelentősen  növelték:  A  koncentrált 
iparfejlesztési  politika  keretében  egyike  annak  a  4 
középvárosnak,  amelyet  a  „dinamikus”  fejlesztés 
célterületeként,  az  iparfejlesztés  egyik  vonzáscentrumává 
jelöltek ki a ’70‐es években.  
 
Az 1945‐ös háborús események  során  a belváros épületeinek 
jelentős  része  elpusztult,  az  épületek  több  mint  fele 
megsérült.205 

                                                      
203 1944‐ben bombatámadás következtében a Városháza.elpusztult.  
204  Winkler  Gábor:  Városépítészet  a  historizmusban  ‐  In:  A  historizmus  művészete 
Magyarországon : művészettörténeti tanulmányok (szerk. Zádor Anna; mtársai András 
Edit, Bernáth Mária) Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézet. 
‐ Budapest,1993.. 
205 „Mivel az éves tervek beindulásakor a városnak juttatott lakásszám nem volt olyan 
jelentős, mellyel új lakótelep vagy városnegyed kialakítására gondolni lehetett volna, a 
megye és a város vezetői ezért a város rekonstrukciója mellett foglaltak állást” ‐ Károlyi 
Antal: A szombathelyi Március 15. tér In: MÉ 1967/4 pp.10‐11 

Tanulmány a városközpontra az 1960‐as évek elejéről ‐

 Az új városi tér, a Március 15. tér 

Háttérben a Művelődési és Sportház, előtérben a két 
évvel későbbi Megyei Rendelőintézet 

A többszintes tér középtáján Lenin‐szobor állt 
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A  városközpontban  számos  új  intézmény  épült,  ezek  hatása 
igen  különböző  jellegű  volt.  Egyes,  a  központ  különböző 
pontján  foghíj  jelleggel  felépített  épületek  városszerkezetet 
befolyásoló  hatással  nem  bírtak;  beépültek  egy‐egy  exponált 
városi pontra, s bár építészeti minőségük megítélése lehet vita 
tárgya,  ottlétük  sokszor  helyénvaló,  szinte magától  értetődő. 
Így  került  pl.  a  háborúban  elpusztult  városháza 
városszerkezetileg  kiemelten  izgalmas  helyére  1967‐ben 
Károlyi  Antal  építész  tervei  alapján  az  MSZMP  Vas  megyei 
Bizottságának  székháza.  Az  épület  a  Széchenyi  utcában  egy 
áruházhoz  csatlakozott,  földszintjén  kereskedelmi 
funkcióval.206 Noha  az  épület  új  építészeti  világ megjelenését 
hozta a komponált barokk téren; mint a teret határoló térfal, a 
tereket  elválasztó  épülettömeg  szerencsés  kialakítású, 
építészete  feltűnés  nélküli,  semleges,  a  megyeszékhely 
szerepkörhöz viszonyítva mértéktartó. 
A  Főtér  ‐  Berzsenyi  tér  térbeli  kapcsolatából  adódóan  a 
városközpontot a kelet‐nyugati főirány jellemzi. A Berzsenyi tér 
barokk  épületegyüttese,  a  székesegyház  kettős  tornya  e 
központi  szerkezeti  tengelyt  egyik  végén  térfallal  is  zárta,  a 
másik vége azonban „nyitott”, bár távoli vizuális  lezárásként a 
Szt. Ferenc, még távolabb pedig a Szt. Márton templom tornya 
is  megjelenik.  A  háromszögű  Fő  tér  keleti,  szűkülő  pontján 
térileg,  alakilag  zárul  a  központ.  Az  árkádos  kétemeletes 
lakóházak  földszinti  üzletei  révén  a  kereskedelmi  funkció  a 
tértől  távolodva  egyre  jobban  kijjebb  húzódott,  melynek 
funkcionális lezárásként felépült a Borostyánkő Áruház „kocka‐
tömege”207  Az  épület  a  történelmi  belvárosnak  szinte  keleti 
kapuja,  városszerkezeti  helyzetéből  adódóan  hangsúlyos 
(sarok)eleme lett.  
A  II.  világháború  utáni  intézményépítések  nyomán  a 
hagyományos városközponti hossztengelyre keresztirányban  is 
kialakult  több  városi  tengely.  Az  Isis‐szálló,208  a  Savaria 
Múzeum  és  a  Bartók  Béla  zeneiskola  megépítésével  a 
történelmileg  kialakult  városközpont  dél‐keleti  irányba 
húzódott.  Az  intézmény‐együttes  az  ún.  Iseum  szent  kerület 
ásatási területéhez kapcsolódott.209  
Az  intézmény‐csoport  elsőként  megépülő  eleme  egy  zömök 
tornyú, hatszintes  (UNIVÁZ  szerkezetű)  szálló  volt,  210 majd  a 
szállóval szomszédos zeneiskola négyszintes épülete készült el 
(1969‐ban),  s  1975‐ben  az  egykori  zsinagógából  átalakított 
hangverseny  terem  is  megnyílt.  A  két  épületet  alacsonyabb 
(kétszintes) bejárati  tömeg  köti össze,  sima  vonala, beton‐ és 
üvegfelületei tiszta, nemesen egyszerű. 211  

                                                      
206 Az épület ma a Savaria Egyetemhez tartozik. 
207  1978‐ban  épült, ma  is  üzemelő  aluminium‐burkolatú,  kétszintes  tömegű  épület. 
Jugoszláv tervezők és kivitelezők munkája. 
208 terv: Szabó  Iván  (TTI) terv 1966‐67, építés 1967‐68. 1970‐ben. Ybl‐díj  III.  fokozatát 
kapta „a Szombathelyi  Isis  szálló  tervezéséért” Schéry Gábor  (főszerk.): Évek, művek, 
alkotók  –  Ybl Miklós‐díjasok  és műveik  1953‐1994.  Építésügyi  Tájékoztatási  Központ 
Kft. Bp., 1995 p.237  
209  Az  Iseum  feltárása  1955‐ben  kezdődött  és  1963‐ig  tartott  Szentléleky  Tihamér 
régész és Hajnóczy Gyula építész irányítása alatt. Az épületek rekonstrukciós munkái is 
Hajnóczy Gyula nevéhez fűződnek. 
210„feladatát becsületesen, jól oldotta meg a feladat meghatározott nagyságrendjében”  
V. Pázmándi Margit: Isis Szálló, Szombathely In: MÉ 1971/1 p. 28‐31 
211  az épületegyüttes tervezői: Ligeti Gizella és Károlyi István 

A rendelőintézet hátsó homlokzata

Az Iseum környékén a központ fontos pólusa alakult ki. 
Meghatározó eleme a zsinagóga átalakítása,egy 
koncertterem, zeneiskola funkciójú új épülettel –.

A képtár nyertes pályázati terve

Isis Hotel hátsó homlokzata

és bejárata
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Az  Iseum  ásatási  területén,  ahhoz  közvetlen  kapcsolódóan 
épült  fel  a  város  képtára,  amelynek212  nagystílű,  igényes 
építészetű,  impozáns  múzeum  épülete  egyetlen  hatalmas 
fekvő  hasábjaként  látványosan  zárja  le  a  korábban  említett 
kereszttengelyt. 
Noha  a  képtár  és  a  zenei  központ  egymás  szomszédságában 
vannak, azonban a II. Rákóczi F. út által egymástól elvágva ‐ így 
önálló életet élnek. A történelmi városmaggal sincs közvetlen,  
szerves kapcsolatuk, mivel a Thököly út szerkezetileg szakítja le 
a  Fő  tértől  az  említett  intézményi  épületcsoportot,  az  új 
városháza pedig ‐ telepítése révén ‐ vizuálisan. 
A  kereszttengelynek  a  Főtéri metsződésébe  került  1976‐1982 
során  (a  hajdan  a  régi  oskolaházból  és  egy  magánházból 
átalakított)  régi  megyeháza  helyén,  a  kilencszintes, 
tanácsház.213 A  városháza  épületének  elhelyezésére  és 
építészeti kialakítására 1970‐ben országos  tervpályázatot  írtak 
ki, végleges helye ennek alapján fogalmazódott meg214  
A térről visszahúzott, szinte melléktérről nyíló épület pozíciója 
révén nem része a teljes térélménynek, csak a Főtér „mélyére” 
érkezve érzékelhető. 
A kereszttengely Főtéren  túli másik  iránya a Kőszegi utcán   a 
XIX.  században  már  kijelölt  hajdani  Hotel  Savaria  környéki 
épített  teret  (ma  Mártírok  tere)  veszi  célba,  de  azon 
túlszaladva egy új városi toronyháznak fut neki. A 14 emeletes 
lakóház  a  tengely  északi  „végpontján”  (a  hajdani  középkori 
várfal  vonalán)  épült  fel,  a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 
kétszintes lepényépületével teret képezve215.  
A Kőszegi utca  ‐Mártírok  tere  sarkán 1973‐ban  (Savaria) mozi 
épült, amely nagy tagolatlan tömegével  szinte szétrobbantotta 
a teret. Körbejárható, szabadonálló épület, amely a tömbbelső 
felé a földszintjén pillérvázzal megnyitva,  jelentősen szétzilálta 
utcaképet.216  A  belső  gyalogos  hálózat  kialakítása,  a  tömb 
szövetszerű  megnyitása,  átrendezte  a  hagyományos  „utcás” 
kapcsolatrendszert.  A  Fő  tér  irányába  többszörös  gyalogos 
megközelítést  tett  lehetővé,  s  ezzel  átértelmezte  a meglévő 
városszerkezetet,  a  komponált  vagy  spontánul  alakult 
városképi élményeket.  
 
A Fő téren a meglévő történelmi épületek sora többé‐kevésbé 
érintetlen.  Ezek  közé  ékelődött  be  zártsorúan  a  Gyöngyös 
áruház a tér északi oldalának középtáján.  

                                                      
212  A  képtár  terveire  országos  tervpályázatot  írtak,  amelyet  két  helyi  építész, Mátis 
Lajos és Sólyom Miklós nyertek meg. 
213  Németh  Adél:  Szombathely  (Panoráma:  Magyar  városok  ‐  1980  )  –  p.96.  terv 
Horváth László – Fehérvári Sándor(KÖZTI) tervezés: 1972 ‐73, építés 1976‐1982. 1983‐
ban.ú  Ybl‐díj  „a  Szombathelyi  Városháza  építészeti  és  belsőépítészeti  kialakításáért” 
Schéry Gábor  (főszerk.):  Évek, művek,  alkotók  –  Ybl Miklós‐díjasok  és műveik  1953‐
1994. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Bp., 1995.  p.354. 
214 „… befejezi a Köztársaság  téren kialakult központ dél  fele  terjeszkedését, melynek 
első lépését az Iseum feltárása , az ISIS Szálló és a Zeneiskola kezdte el”. Hofer Miklós: 
Szombathelyi városháza tervpályázata, 1970 In: MÉ 1971/2 p. 2‐8 
215  terv: Medvelt  László  –  1968‐1970. Medvedt  László‐Havassy  Pál:  Berzsenyi Dániel 
Könyvtár és magasház, Szombathely. In:MÉ 1971/6 p.12‐17. 
216 terv:1969‐70, építés: 1970‐72. tervező: Mátis Lajos (VASITERV). 1974‐ben Ybl‐díj III. 
fok.. „a szombathelyi Savaria filmszinház tervezéséért” Schéry Gábor (főszerk.): Évek, 
művek, alkotók – Ybl Miklós‐díjasok és műveik 1953‐1994. Építésügyi Tájékoztatási 
Központ Kft. Bp., 1995. p.279. 

A központ egyik fontos keresztengelye; háttérben a 
városháza, előtérben a Savaria Mozi tömege

Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár és a magasház 
beépítési terve

modellje

és városképi megjelenése
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1967‐69‐ben  épült  Szauer  Tibor  tervei  alapján,  a  földszintjén 
részben kereskedelmi egységgel, részben nagy nyitott árkáddal 
megnyitva  a  mögöttes  tömb  belseje  felé,  a  Mártírok  tere 
irányába kialakított gyalogos üzletutcával.  
Ugyan  nem  a  szorosan  vett  városközponti  építés,  azonban 
nagyságrendje,  funkciója  és  városépítészeti  szerepe  miatt  ki 
kell  emelni  a Március  15.  tér  környékét,  amelyet  az  1950‐es 
évektől fejlesztgettek intézményi alközponttá. „A tér tölcséres 
formálását  a  Gyöngyös–patak  medre  befolyásolta.217  A  déli 
irányba  lejtő  területen  két,  szintben  elválasztott  teret 
alakítottak  ki.  „Húzólétesítménye”  a Művelődési  és  Sportház 
lett  (tervező:Károlyi Antal), amelyet 1962‐ban adtak át, mellé 
települt két évvel később a Megyei Rendelőintézet218, az egyik 
kereszttengely  városépítészeti  lezárásaként.  „Ezzel  a  város 
közigazgatási,  egyházi  és  kereskedelmi  centruma  mellett 
megszületett  a  lakosság  szellemi  és  egészségügyi  igényeit 
szolgáló új városcentrum is.” 219 
 
Szombathelyen tehát a városközpont  jellemzően kelet‐nyugati 
iránya,  az  1945  utáni  építések  nyomán  egy  arra  merőleges 
iránnyal  is  kiegészült.  A  keresztirányú  tengelyeket  nem  új 
utcanyitásokkal hozták létre, hanem a meglévő utcákra és azok 
végpontjaira szervezett új intézmények elhelyezésével vagyis új 
hangsúlyokkal.  
 
 
 
 
Tatabányát  több,  hajdan  önálló  kis  község  alkotja.  Bánhida, 
Alsógalla,  Felsőgalla  és  Ó‐Tatabánya  életét  a  XIX.  század 
végének  bányafeltárásai  gyökeresen  megváltoztatták.  Az 
újonnan  nyíló  bányák  és  ipari  üzemek  körzetében  kisebb 
lakótelepek  épültek.  A  munkástelepek  növekedésével  a 
községek  lassan  szinte  teljesen  összenőttek,  a  bányák 
államosítása  tovább  gyorsította  az  egyesülésüket.220  Az 
erőművek  köré  települt  Bánhida,  és  Felsőgalla,  Alsógalla 
falusias  házaival,  és  a  névadó  Tatabánya  Ó‐falú 
bányászkolóniája  1947‐ben  belügyminiszteri  rendeletre 
egyesült.221 
A megye székhelye Esztergom volt, de a megye vezető szervei a 
székhely  áthelyezését  kérték.  (Azzal  az  indoklással,  hogy  a 
megye  és  az  országhatár  szélén  van,  így  nehezen 
megközelíthető.)222 1950‐ben a Népgazdasági Tanács erőteljes 
támogatásával  Tatabánya  lett  Komárom‐Esztergom  megye 
székhelye.  A  ’70‐es  években  járási  jogú  város,  járásszékhely. 
1991  óta  megyei  jogú  város.  A  Település‐hálózatfejlesztési 
koncepció szerint részleges felsőfokú központ. 

                                                      
217 Károlyi Antal: A szombathelyi Március 15. tér. In: MÉ 1967/4 pp.10‐23. 
218  Dr.  Fodor  Henrik,  Horváth  Ernő,  Dr.  Horváth  Ferenc,  Dr  Szentléleky  Tihamér: 
Szombathely (Vas megyei Idegenforgalmi Hivatal – 1990 p.41.) 
219 Károlyi Antal: A szombathelyi Március 15. tér. In: MÉ 1967/4 p.10‐23 
220 www.tatabanya.hu 
221  Láng Tivadar: Ahogy a  tervező  látja: a  jubiláló Tatabánya.  In:Városépítés 1977/4. 
pp.9‐12. 
222  A  valóban  külpontos  térszerkezeti  helyzet mellett  nyilvánvalóan  fontos  szerepet 
játszott a döntésben Esztergom történelmi egyházi szerepe. 
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Nem  lévén múltja, tradíciója223 ‐ természetszerűleg semmilyen 
szempontból nem  felelt meg egy város és a megyeszékhellyel 
szemben  támasztott  követelményeknek.  Az  1950‐ben 
megkezdett  általános  rendezési  terv  távlatban  a  települést 
„koncepciózusan” 75.000224  lakosúvá  javasolta felfejleszteni. A 
tervekben  részben  egy  Bánhidához  csatlakozó  területrészt, 
részben  a  Tatabánya‐alsó  vasútállomással  szemközti 
szabadterületet,  a  vasútvonal  és  a  Gerecse  hegység  közötti 
kevesebb,  mint  500  méter  széles  sávot  jelölték  ki  fejlesztés 
céljára.  Utóbbinak  észak‐keleten  a  Budapest‐  Bécs  autóút, 
délen a vasútvonal és a régi autóút nyomvonala szabta meg a 
szigorú  határait.  E  területen,  amely  később  az  Újváros 
elnevezést  kapta‐  tervezték  kialakítani  az  egész  város 
központját  is. A városközpont funkciójú városrésznek sem volt 
tehát  települési  előzménye,  a  bánhidai  szántóterületeken,  a 
vasúti  híd  biztosította  közlekedési  csomópont  közelében  jött 
létre. Tatabánya tehát egy sajátos konglomerátum, melyben a  
városközpont  nem  egy  szerves  fejlődési  folyamat  nyomán 
alakult ki. Az általános  rendezési  tervet  többször átdolgozták, 
de az alapkoncepció nem változott. 
A központ területére az 1950‐es évek elején készült terv, mely 
barokkos, axiális jellegű volt, melyet később sávos rendszerben 
újraértelmeztek.  A  központ  beépítésének  koncepciója  tehát 
alapvetően  változott,  az  eredendően  elhatározott  helye 
azonban  (a  szalagszerűen  széthúzódó  település  geometriai 
közepén)225 megmaradt. Az  1950‐es  évek  végétől,  az  1970‐es 
évek  végéig  folyamatosan  épült  be,  jellemzően  a  VÁTI  tervei 
alapján. 
 
Elsőként  a  városközponttól  északra  eső  terület  alakult  ki,  a 
korszakra jellemző szocreál stílusú középületeket és az un. 1. és 
2.  szomszédsági  egységek  keretes  beépítésű  lakóépületeit 
sorolva  a  terület  főtengelye,  a  Komáromi  utca  mellett. 
Nyilvánvalóan  gesztusértékkel  is  bírt,  hogy  az  Újváros  első 
középületeként a „szocreál” Megyei Tanács épült meg226,majd 
a megyei rendőrkapitányság.  
A város gerince a ’60‐70‐es évek fordulóján elkészült általános 
rendezési  terv  (tervező:  Mechtl  Alfréd)  javaslata  szerint  az 
Újváros  területén  átvezetett  új  forgalmi  út  lett,  amely  az 
Újváros  több  lakókörzetét  fűzte  fel, átvezetve a városközpont 
területén.  

                                                      
223 A múlt  század elején Tatabánya városközpontjaként Felsőgalla Fő utcáját, a Szent 
István  utcát  illetve  a  Gábor  Áron  utcát  tekintették.  A  két  világháború  között, 
áthelyeződött az Óvárosba, ahol korábban a bánya központja is volt. / IVS/ 
224 ez a lakosszám közel duplázását jelentette 
225  Kritikája már  igen  korán  elhangzott,  többek  között  Perényi  Imrétől:  „Tatabánya 
Újváros  tervezett  központjának  és  környezetének  beépítése  túl  merev.  Szinte 
merőleges  tömbök,  túl hosszú és egyhangú épületekkel”   Perényi  Imre: Kompozíciós 
törekvések várostervezési gyakorlatunkban In:MÉ 1955.IV. évf. 1‐2. p.84‐96 
226 terv: Scultéty János. 1952‐53‐ban épült fel  

 

Az első tervek axiális, szimmetrikus elrendezésű volt

Tatabánya‐ városközpont kompozíciós terve 1950‐es 
évek elején (terv:Visontai Miklós, Babits Tibor)

A város első fontosabb középülete, a Megyei Tanács

1.irodaház 2. művelődési ház 3.otp 4.posta 5.szálloda 6. 
kereskedelem 7.áruház 8.lakóház 9.pártszékház 

10.tanácsház 11.könyvtár
A város korábbi axiális központ terve helyett egy lineáris 

szerkezet valósult meg. 
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A ma látható, szalag‐jellegű városközpont tervét Mandel Tamás 
készítette227,  menetközben  többször  módosuló  tervezési 
programok  alapján.  A  városközpont  az  1960‐as  években,  az 
ország első, kétszintes városközpontjaként épült meg. Második 
ütemben  valósult  meg  a  településcsoport  új  városrésze  és 
központja  az  Álmos  vezér,  Előd  utca  és  a  Szent  Borbála  tér 
közötti területen. Több kritikai is érte, melyekben elsősorban a 
központ  megfelelő  városkompoziciós  hangsúlyozottságát 
hiányolták.  A  városfejlesztés  tudatos  törekvése  volt,  hogy  az 
intézményeket  elsősorban  az  Újvárosban  koncentrálta. 
Középületet–csak  különleges  engedéllyel  engedtek  az 
Óvárosba  vagy  Felsőgallára  építeni.228  Így  az  Újvárosi 
városközpontba  került  szinte  valamennyi,  a  város 
szempontjából  meghatározó  közintézmény  (a  megyei 
tanácsházával  szemben  városi  tanács  és  a  pártszékház  közös 
épülete,  megyei  könyvtár229,  a  művelődési  ház,  posta,  a 
kereskedelmi  létesítmények  és  a  városi  szálloda).  A 
közelmúltban  elkészített  Integrált  Városfejlesztési  Stratégia 
(IVS) keretében végzet  felmérések  szerint a helyi  lakók mégis 
úgy vélekednek, hogy a városnak nincs egy jól meghatározható 
központja.230 
 
A  60‐as  évekre  alakult  ki  a  főtér,  a  felvonulási  tér,  alatta  a 
Pártház számára kialakított mélygarázzsal. 
A  városon  végighúzódó  intézményi  sáv  ma  két,  szinte 
párhuzamosan  haladó  tengelyre  szerveződik:  a  gépkocsi‐
nyomvonal, vagyis a főút két oldalán sorolódnak az  intézmény 
épületek,  az  út  felé  fordulva  s  szegélyezve  azt. Az  út nyugati 
oldalán, a közigazgatási és kulturális  intézmények sora mögött 
pedig  gyalogos  közterületi  tengely  halad,  kereskedelmi 
létesítmények sorát felfűzve.231 
A központtal együtt épült az attól délre eső, az Ifjúmunkás útig 
terjedő terület, majd külön ütemben, az Ifjúmunkás és Március 
15.  utak  által  határolt  terület  beépítése  következett.  A 
tömbbelsőkben elhelyezett intenzív, nagyvárosias lakóbeépítés 
10  emeletes  házaival  fejeződött  be  az  újvárosi  rész 
kiépülése.232  
Az  intézmények  sorát  délen  az  ún.  Közművelődés  Háza, 
Tatabánya  legnagyobb  kulturális  intézménye  zárta,  amelynek 
az építése ugyan 1978‐ban megkezdődött, de a megnyitására 
csak 1985‐ben került sor.  
 

                                                      
227  terv:  1962‐63 Mandel  Tamás  (LAKÓTERV)  1970‐ben  .Ybl  díj  III.  fokozatát  kapta  a 
„Tatabánya  Városközpontja  Tervezéséért”  Schéry  Gábor  (főszerk.):  Évek,  művek, 
alkotók  –  Ybl Miklós‐díjasok  és műveik  1953‐1994.  Építésügyi  Tájékoztatási  Központ 
Kft. Bp., 1995. p.235 
228228 www.varosunktatabanya.hu/vt02031003.html 
229 Körner József: Megyei Könyvtár, Tatabánya‐Újváros In: MÉ 1966/6p. 9‐13 
230 Integrált Városfejlesztési Strtatégia www.tatabánya.hu – 
231 Perényi  Imre A város központja – Tervezés és  rekonstrukció  (Műszaki Könyvkiadó, 
Bp. 1970) 
232 IVS 

 
Mandel Tamás városközpont tervének modellje

 

A könyvtár főbejárata

Pártház és tanácsház‐ „előterében a  Felszabadulás 
lángja”

Virág Csaba:Közművelődés Háza ‐ modell

A városi szálloda szinte rányomakodik a központon 
áthaladó főútra
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A tervet – melytől a takarékosságra való hivatkozással jelentős 
mértékben  eltértek233  Virág  Csaba  építész  készítette,  aki  (a 
monarchia  korabeli  állomásépület  helyén)  emelt  fémvázas, 
üvegfalú Konzumot is tervezte.234 
 
A  központ  bár  több  városi  teret  is  és  valamennyi  fontos 
városközponti  funkciót  felsorakoztatta,  mégsem  működött  a 
szó  igazi  értelmében  jó  központként.235  Az  átmenő  útra 
szervezett  nyitott  terei,  nem  tudtak  hellyé  válni, 
kisebb/nagyobb, jellemzően üres „placcok”‐ként működnek.236 
 
 
 
 
 
Már  az  államalapításkor  megyeszékhely  és  püspöki  székhely 
volt. Hajdan a veszprémi járás székhelye. 1990‐től  megyei jogú 
város.  
Az  Országos  Településhálózat‐fejlesztési  koncepció  szerint: 
részleges felsőfokú központ. 
Topográfiai adottságai, morfológiája, sűrűsége révén Veszprém 
várnegyede  azon  kevés  magyar  települések  egyike,  amely  a 
legtöbb  hasonlóságot  mutatja  (a  nyugat‐európai 
településképek  kapcsán)  a  városiasság  fogalmához  társított 
előképpel. Az öt dombon települt hajdani Veszprémnél, a Séd‐
patak menti  völgyben  is  húzódott  egy  települési mag,  237    a 
város azonban évszázadokon át a  várat  jelentette, melynek a 
püspökség jelenléte adta a kontinuitást. 
Amíg  a  XIX.  század  számos  városunk  életében  lökésszerű, 
látványos  fejlődést  indított  be,  addig  Veszprém  a 
vasúthálózatnak  a  számára  hátrányos  vonalvezetése  miatt,a 
korszak hanyatló vagy alvó települései közé került. Megállt vele 
az  idő  s  talán  ennek  is  köszönhető,  hogy  várnegyedének 
egységesen kompozíciója viszonylag érintetlen maradt. A több 
irányból  érkező  útvonalak  és  a Várba  felvezető  út  találkozási 
helyénél,  az  Óváros  téren működött  a  heti  piac,  így  a  tér  a 
terjeszkedő  városban  fontos  találkozóhellyé  vált.  Olyannyira, 
hogy az 1900‐as évek elején  tömbök elbontásával a  területét 
továbbnövelték.  A  korszak  városépítészeti  szempontból 
legszámottevőbb  ténye  volt,  hogy  a  város  a  központi 
funkcióival  is  kilépett  a  középkori  határai  közül  és  a 
legfontosabb  intézményépületei  számára  az  új  építési 
területeit már a várfalakon kívül, a völgy fele húzódva kereste.  

                                                      
233 Később  több  további külsődleges átalakításon ment keresztül. A külső homlokzata 
kezdetben szürke volt, majd néhány évvel a nyitás után, 1989‐ben az oldalára mintát 
festettek.  1994‐ben  Barabás  Márton  képzőművész  tervei  alapján  kapta  meg  a 
Közművelődés  Háza  a  jelenlegi  külsejét.  http://www.varosunktatabanya.hu/  Sulyok 
Miklós 
234 uott. 
235 Ezt igazolja, az Integrált Városfejlesztési Stratégia felmérése is (továbbiakban:IVS) is, 
miszerint  „A  megyeszékhely  alapvetően  rendelkezik  a  városi  funkciók  legtöbbjével 
(funkciógazdag),  jelentős hiány mutatkozik viszont a közösségi funkciók számbavétele 
során  (funkcióhiány),  ami  a  városközpont  kialakulatlanságával,  a  tagolt,  egymástól 
távol eső városrészekkel magyarázható.” .IVS –p. 16. 
236 „A központ három tere, a Megye háza előtti, a szökőkút tere vagy a Szent Borbála 
tér,  olyan  üres  területek,  amelyeknek  nincs  közösség  szervező  ereje.  három  részre 
szakítja a városközpont területét, ahelyett, hogy élményt adó városközpontként együtt 
dolgoznának.” IVS 
237 Magyarország útikönyv ‐ Panoráma , Bp.1968. p.608.  
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Ugyancsak a városfalon kívül rendezkedett be a új kereskedő‐
iparosréteg  a  késő  barokk  evangélikus  templom  utcájában,.a 
közlekedés  szempontjából  jó  fekvésű  Palotai  később  Kossuth 
utcán,  amely  közelségében  a  búzapiaccal,  a  XIX.  század 
közepére a város kereskedelmi centrumává vált.238 
A XIX‐XX.  századforduló után  tehát Veszprémnek  több pólusú 
központja alakult ki: kulturális/egyházi és  igazgatási pólusok a 
Fellner  Jakab  terve  alapján  egységesített  várnegyedben, 
valamint  az  „újvárosi”  részen  és  egy  kereskedelmi  pólus  a 
Kossuth L. utca mentén,  lineárisan széthúzódva.239   
 
1945 után  
II  világháború  utáni  településhálózati  szereposztások 
megfogalmazásánál,  Veszprém  sem  kerülhette  el  az 
iparfejlesztési  feladatokat.  Kultúrtörténeti  múltja  alapján 
azonban  ennek  egy  testreszabottabb  részfeladatát,  az  ipart 
erősítő  kutatási  bázis  (új  egyetem  és  kutatóintézetek240) 

alapítás  feladatát  kapta.  Az  államosított  egyházi  tulajdonú 
Püspökkert  területére  telepített  Vegyipari  Egyetem  ötvenes 
évektől  épülő,  szocreál  és  modernista  épületei  a  város  II. 
világháború  utáni  első  nagyobb  építkezései  voltak.  A  negyed 
jóideig versenyzett az új városközponti vagy városi alközponti 
szerepkörért,  de  végülis  átadja  a  lehetőséget  a  hajdani  piac 
térnek és környékének.241  
 
Veszprém  az  1945  utáni  városközponti  átépítések  egyik 
legdrasztikusabb változatát kényszerült átélni.  
A Várhegy barokkk építészeti együttese  topográfiai adottságai 
miatt  igen  zárt,  építési  lehetőségek  tekintetében  korlátozott 
volt  ráadásul  –  még  az  államszocialista  keretek  között  is‐ 
vitathatatlanul  védendő  értéket  képviselt.  (Bár 
elgondolkodtató,  s  a  kor  szemléletét  jól  tükrözi,  hogy  egy  új 
városközponti  helyszín  kijelölésének  fő  indokaként  az 
szerepelt, hogy a meglévő központ a terepadottságok és a szűk 
utcák miatt nehezen megközelíthető.)242 
Egy  „új  városközpont”  helykeresése  kapcsán már  az  1950‐es 
évektől készültek  tervek. Az egész város  területére vonatkozó 
és  az  új  városközpont  helyét  is  kijelölő  részletes  rendezési 
tervet  a  VÁTI  (Városépítési  Tervező  Vállalat)  1951‐ben 
készítette el.243   
A  Kossuth  utca  és  térsége,  a  Rákóczi  tér  a  piaccal,  mint  a 
kereskedelmi  élet  immár  tradicionálissá  váló  központja 
alkalmasnak  tűnt  az  új  városközpont  számára  (különös 
tekintettel  a  rossz  állapotúnak  minősített  épületek  nagy 
számára),  ehhez  azonban  újra  kellett  szabályozni  a  szűk, 
meredek Kossuth utcát.    

                                                      
238 Nagy Orsolya: Veszprém városközpontjának átváltozásai a szocialista városépítés 
tükrében TDK‐dolgozat – BME‐ Építészettörténeti és Műemléki Tanszék ‐2007. 
239 Perényi  Imre: A város központja – Tervezés és rekonstrukció (Műszaki Könyvkiadó, 
Bp. 1970.) 
240 Nehézvegyipari Kutató Intézet, a Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet 
241 Nagy Orsolya: Veszprém városközpontjának átváltozásai a szocialista  
városépítés tükrében‐ TDK‐dolgozat 
242 Dúl Dezső: Irodaház, Veszprém. In: MÉ 1966/1 pp.24‐27. 
243 A rendezési tervnek fontos eleme volt a 8. sz. út áthelyezésének, egy új nyomvonal 
kijelölésének  kérdése,  amely  ‐  a  vonalvezetése  miatt  szinte  1930‐as  évek  ‐beni 
megépülésétől kezdve‐ folyamatos problémát jelentett a városnak. 

Kotsis Lajos: Veszprém belváros részletes rendezési terve 
(1966)‐ Az 1. ütem főtere, a volt Rákóczi tér helyén 

alakult ki.
 

Hotel Veszprém – az I. ütem Fő terét a 8.sz.út új 
nyomvonala felöl zárta. Alacsony, hosszú tömege  nem 

egy kritikát váltott ki

 

 

Pártszéház főhomlokzat és bejárat – háttal a főtérnek; – 
alább a felvezető lépcső
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Az elképzelések szerint a várnegyed, mint történelmi mag, köré 
kellett  egy  új,  a  „kor  igényeinek”  megfelelő  városközpontot 
tervezni. 
Számos  terv után Dr. Kotsis  Lajos 1960‐63‐ban készült ÁRT‐je 
alapozta  meg244  azt  az  1966‐os  részletes  rendezési  tervet, 
amely  az  ezt  követő  10  év  során–komoly  bontások  árán 
megvalósult. A terv szerepe azonban igen ellentmondásos volt. 
Ahogy más  városoknál  (Szekszárd,  Kecskemét,  úgy  Veszprém 
esetében  is  néhány  konkrét  épület  tervezése  és  részben  a 
kivitelezése megelőzte a rendezési tervet, így ezeket a „utólag” 
építették  be  a  városrendezési  tervbe.  Így  épült  fel  a  régi 
piactéren,  az  1970‐es  évek  elejére,  az  új  városközpont  első 
három épülete, a Veszprém Szálló (terv Körner József), a Bástya 
Áruház  (terv  Hollay  György)245  és  a  8.  számú  főút  bevezető 
szakaszára merőleges városközponti „fogadó‐épület”, a Megyei 
Pártbizottság Székházának hétszintes, 50 méter hosszú épülete 
(Törőcsik Sándor).246 A  fent említett épületek ugyan  formailag 
egy  tér  körül  szerveződtek,  azonban  érezhetően  hiányzott  a 
megalapozó,  a  különböző  építészeti  szándékokat 
városépítészetileg  összefogó  gondolat247  és  a  tervezői 
összefogás.  Az  egyre  növekvő  programú  beépítési  tervek 
többször módosultak, mind  tartalmilag  (funkcionálisan), mind 
formailag.  A  különböző  beépítési  javaslatok  és  a  hozzájuk 
tartozó  építészeti  tervek  jelentős  része  Márton  István 
(Lakóterv)  nevéhez  fűződik,  akinek  nem  csak  a  központban, 
hanem  Veszprém  további  meghatározó  helyein  is  épültek 
házai.248 
A  központ  első  épületei,  a  hajdani  Rákóczi  tér  és  piac  
jellemzően  üres  területén  valósultak  meg,  a  program 
növekedése nyomán azonban az újabb építések már az északi 
és keleti, igen sűrű városszövet irányába nyomakodtak. 
Az  új  fő  tér  északi  oldalán  az  un.  Cserhát  lakótelepet 
szegélyező, s a  régi Kossuth utca nyomvonalát követő, hosszú 
sávházakat  terveztek, melyből  csak  egy  épült meg,  1971‐ben 
(6‐os  számú  sávház).249  A  hajdanvolt  kereskedő  utcából 
jószerivel  ennyi  maradt:  többé‐kevésbé  a  nyomvonala,  egy 
rövidke házsor az északi oldalon és az evangélikus templom.  
Az  új  központ  terve menetközben  többször módosult.  Kotsis 
Lajos  és  Magyar  Géza  tervei  szerint  egy  kereskedelmi  és 
szolgáltató  egységeket  befogadó  kétszintes  lepényépülettel 
bővült,  amely  a  kor  divatos,  többszintes  gyalogosrendszerű 
kereskedelmi központ sémáját követte.250  

                                                      
244  Kotsis  Lajos:  Veszprém  általános  rendezési  terve,  1960.  In:  Városépítés  1986/6. 
pp.19‐21. 
245 MÉ 1966/6. p18‐21. 
246 Dúl Dezső: Irodaház, Veszprém. In: MÉ 1966/1 pp.24‐27 
247 Ennek egyik  legtöbbet emlegett mutatója, a pártszékház  telepítése, amelyet az új 
városi főtérnek hátat fordítva telepítettek. 
248 Többek közt az 1960‐as években pl.   Vegyipari Egyetem egyik oktatási épülete és 
egy kollégiuma.  Ez utóbbiért 1965‐ben az Ybl‐díj III. fokozatát kapta. „a veszprémi 600 
fős  egyetemi  kollégium  építészeti megoldásáért”  Évek, művek,  alkotók  –  Ybl Miklós‐
díjasok és műveik 1953‐1994 p.185. 
Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Bp., 1995p.185. 
249 tervező: Márton István 
250 A  többszintes  gyalogos‐rendszer  számos  városközpont  alapeleme  lett:  Veszprém, 
Esztergom,  Salgótarján,  Zalaegerszeg  kereskedelmi  központja  építészeti  eszközében 
más‐más, működési  elvében,  szemléletében  azonban  azonos.  Az  elvet  a  következő 
évtizedek nem igazolták, nem egy helyen komoly üzemeltetési problémák jelentkeztek. 

 

Az új városközpont Bp. felöl – előtérben az I. ütem 
épületei ‐ balra a szálloda, jobbra a pártház

Márton István:városközpont beépítési terve 

A központ II. üteme, a jobb szélen az I. ütem Fő tere 
látható
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A presztízsértékű központ‐építés mindvégig komoly publicitást 
kapott,  különösen  az  elhíresült  magasház  építése  során.  A 
központi kereskedelmi és szolgáltató épületegyüttes a sokat  
vitatott  húszemeletes  lakóépülettel  a  ’70‐es  évek  közepére 
készült el Márton  István  (Lakóterv)  terve alapján Eredetileg a 
központtal határos északi  lakótelepre terveztek három torony‐
lakóházat,  amelyet  városrész  központ  funkcióval  kétszintes 
üzletházzal  kötöttek  össze  (terv:  Márton  István),  azonban 
(feltehetőleg a költségek miatt) e terv meghiúsult..251. A végülis 
egyetlen  vertikális  „jelként” megépült magasház  szintszáma  a 
tervezés  során  többször  változott  (egyre  nőtt),  presztízs 
jellegét  speciális  luxus‐funkciókkal  (tetőterasz,  medencével, 
presszóval) erősítették 252,  
 
Az  intézményközpont  többszöri  áttervezés  nyomán  bővült, 
fokozatosan  újabb  részeket  kiharapva  a  történelmi 
városszövetből és rászívódva a várnegyedre.  Igaz nem minden 
épült ott és úgy, ahogy a rendezési tervben szerepelt, hiszen a 
Séd  mozi,  a  városközpont  építés  hattyúdalaként  (Márton 
István‐1982)253,  utolsó  darabjaként  nem  a  hajdan  tervezett 
helyen, a központ keleti oldalán, hanem magányos elemként a 
megyei  tanácsház  mellett  készült  el.  Amíg  az 
intézményközpontot  sikerült  szinte  a  tervi  végletekig  vinni,  a 
lakóterületfejlesztés  csak  lassabban  követte.  Néhány 
hangsúlyosabb  épület  ugyan  torzóként,  de  áll,  azonban  a 
beépítési  lapon  a meglévő  városhálózatot  teljesen  figyelmen 
kívül  hagyva  berajzolt  épület‐konfigurációkat  látva, 
csodálkozunk, hogy ennyi is megmaradt a városból.  
 
1975‐től kapcsolódott be a tervezés  folyamatába a Ruttkai M. 
Gyula254 (VESZPRÉMTERV), aki tíz éven át, a ’80‐as évek végéig 
próbálta  tömbrehabilitációs  tervek  sorával  „egy  korábbi, 
kommersz,  modern,  léptéktelen  építészeti  elképzelés 
félbemaradt torzója és a történelmi belváros véletlenszerűen 
megmaradt  része”255  közötti  diszharmóniát  oldani.  Tervei 
alapján  épült  fel  a Kossuth  L. utcába benyúló új postaépület, 
amely  az  építési  vonalba  beállva  a  hagyományos  beépítés 
megmaradt szakasza és az új központ közti cezúrát volt hivatott 
jelezni. 

                                                      
251 Márton István: Lakótelep központja, Veszprém, Felszabadulás út In: MÉ 1973/2. p.9‐
12 
252 Magyar Építőipar 1973/4‐5. 
2531972‐ben  3  vállalat  meghívásával  pályázat  előzte  meg,  1975‐ben  kapta  meg  a 
LAKÓTERV  a megbízást.  „A  városközpont  építése  folyik,  azonban  eddig  nem  sikerült 
annak  az  egységes  éítészeti  szemléletnek  véghezvitele,  amely  tíz  évvel  ezelőtt 
elhatározásra került. A megyei tanácsház mögötti tömb adná azt a  lehetőséget, hogy 
bizonyítást  nyerjen  annak  az  elvnek  véghezvitele,  hogy  a  mai  kor  funkcionális 
igényeivel  és  építészetével  is  lehet  humánus  emberi  környezetet  teremteni.  Ez  az 
utolsó  alkalom  arra,hogy  a  ma  eszközeivel  is  megvalósíthassuk  azt,  amit  a  múlt 
megteremtett  a  maga  idejében.”‐írta  a  tervező.  sajátos  módon  hivatkozva  azon 
múltbeni értékeker, amelyből za új építése kapcsán nem sokat hagyott. Márton István: 
Veszprém városközpont 600 férőhelyes Filmszinház. In: MÉ 1982/5 pp.30‐35 
254  terv:1975  építés:1978‐1988.  1988‐ban.  „a  veszprémi  városközpont 
tömbrehabilitációjának  tervezéséért”   Ybl‐díj at kapott Schéry Gábor  (főszerk.): Évek, 
művek,  alkotók  –  Ybl Miklós‐díjasok  és műveik  1953‐1994.  Építésügyi  Tájékoztatási 
Központ Kft. Bp., 1995. p.42. 
255  Ruttkay  Gyula:  A  veszprémi  belvárosi  rekonstrukció  előzményei  és  tervezési 
koncepciója Városépítés 1986/6. 

 
Ruttkay Gyula: Tömbrehabilitációs szemléletű terve

Az un. 6. sz. sávház – az „új városközpont” I. ütem Fő 
terének lezárására utolsóként megépített elem

 A 8. sz. út helyén kialakított gyalogos utca, a szegélyező 
lakóépülettel

Márton István beépítési terve a megyeháza mögötti 
területre (az új mozi környékére)

Márton István tervezte mozi – a központutolsó megépült 
eleme
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Zalaegerszeg  tradicionális  megyeszékhely,  már  a  XVIII. 
századtól a megyegyűlések helyszíne. Az államszocializmusban 
Zala megye  és  (a  járás‐rendszer megszűntéig256)  a  zalai  járás 
székhelye,  járási  jogú  város,  amelynek  a  területe  1963‐ra  a 
szomszédos  községek  csatlakozásával  közel  duplájára  nőtt. 
Zalaegerszeg,  a  Település‐hálózatfejlesztési  koncepció  szerint 
részleges felsőfokú központ. 
A viszonylag kevés számú történelmi  intézményépületek zöme 
a  mai  városközpont  északi  végén  kialakult  tér  körül 
csoportosult.  Fókusza  a  barokk  Mária  Magdolna  plébánia 
templom  és  környezete  volt. Mögötte  a  tér  északi  oldalán  a 
XIX.  században  épített  takarékpénztár  és  bérház  található, 
amelynek  kitüntetett  jelentőséget  az  adott,  hogy  a  II. 
világháború  után  hosszabb  ideig  a  városi  tanács  székháza 
volt.257  A  környező  Deák  térhez  kapcsolódott  a  régi 
Vármegyeháza  később  Törvényház  (épült:  1730‐1732.  az 
elpusztult  egerszegi  vár  helyén),  a  Bíróság  és  a  Könyvtár 
épülete. 
A  templomtér  körüli  központ  később  finoman  dél  felé 
húzódott,  bár  a  városon  kelet‐nyugat  irányban  áthaladó 
Rákóczi‐Balatoni  út  attól  elvágta.  A  történelmi  városközpont 
további fontos eleme, a városi szálloda (Arany bárány) már ezt, 
a dél  fele húzódó  tendenciát  követte, a mai Kossuth  Lajos út 
mentén. 
A  történelmi  központ  legdélibb  pontja  a  Megyeháza‐  Járási 
Tanácsház (1765‐1777) épülete lett. 
 
 
1945 után  
A  II.  világháború  után  az  1950‐es  évek  hozták  Zalaegerszeg 
történetének legdinamikusabb változásait. A város fejlődése az 
ipartelepítés megkezdésével indult be az ’50‐es évek elején. Az 
1960‐as  népszámlálási  adatok,  az  azt  megelőző  1949‐eshez 
képest  47,9%os  növekedést  állapítottak  meg,  ezzel  a  „régi” 
városok  között  a  legmagasabb  értéket  mutatva.258 
Zalaegerszeg,  mint  határváros,  Ausztria  illetve  a  hajdani 
Jugoszlávia  közelsége  miatt,  a  kommunista‐éra  alatt  a 
fokozottan  ellenőrzött  és  ellenőrző  szerepet  betöltő 
települések közé tartozott. 
 

                                                      
256 A  járások megszüntetésére vonatkozó  intézkedés 1984.  jan. 1‐én  lépett életbe.  (L. 
az 1983. évi II, törvényt az alkotmány módosításáról. Magyar Közlöny, 1983. dec. 27.) 
257 Késöbb Göcseji Múzeum, Városi képtár ‐ Magyarország útikönyv– (szerk) Panoráma, 
Bp. p.638. 
258 E  jelentős népesség növekedésben nyílván a volt községtelepülések összevonása  is 
szerepet  játszott, de a  falvakból  is sokan beköltöztek.  ‐ Dr. Perényi  Imre – Dr. Faragó 
Kálmán: A  racionális  települénagyságok  kialakulásának  lehetőségei Magyarországon. 
In: Településtudományi Közlemények 15. Bp.1963. máj. p.37. 

 

Az elős városközponti tervek egyike, 1960‐as évekből 
(tervező:Tessényi György)
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A magasabb kereskedelmi ellátottság  iránti  igényt a napi több 
ezer  ingázó  alapján  becsülték  meg,  ugyanakkor  a  város 
intézmény ellátottsága az OT‐ normatíváknak nem felelt meg. 
Ennek  nyomán  határozták  el  a  ’70‐es  években  egy  „korszerű 
bevásárló  központ”  építését  –  a  városközpontban,  Centrum 
Áruházzal,  Csemege  Áruházzal  és  Lakberendezési  Áruházzal, 
valamint  a  központ‐rekonstrukció  kapcsán  egy  ún.  „sétáló 
kereskedelmi  negyed”  kialakításával  a  város  kereskedelmi 
hálózatát kívánták megduplázni.259 
Zalaegerszeg  talán  az  egyetlen  a  vizsgált  települések  között, 
ahol  a  városközpont  intézményi  fejlesztése  szorosan 
összekapcsolódott  a  lakásépítési  programmal.    A  város 
általános  és városközpontjának rekonstrukciós tervei 1968‐71‐
ben készültek el. 260  
Érdekesség, hogy az első városrendezési tervek egyike261 még a 
Kosztolányi  utcát  választotta  a  központbővítés  fő  szerkezeti 
tengelyének. Az  1971‐ben  készült  városrendezési  terv  (BVTV‐
Baráth  Etele)  szemléletében  már  megelőlegezi  a  később 
megvalósult,  híressé  vált  un.  Csipkeházak  beépítését.  A  fő 
tengely itt már a Kossuth L. utca, a központ területi kiterjedése 
azonban (nyugati irányban) jóval nagyobb.  
A  megvalósult  központ  hosszan  húzódik  végig  a  város 
történelmi  magjától  délre,  egy  szilvamag  alakú  sávon.  A 
terület,  a  több  párhuzamos  észak‐déli  irányú  út  közül, 
elsősorban  a  történelmi  főtengelyre,  a  Kossuth  Lajos  utcára 
szerveződött.  Az  épületek  is  innen  lettek  komponálva,  több 
helyen átjárást engedve a területet keletről kísérő Kosztolányi 
utcára  –  hol  szintben,  hol  a  jelentős  szintkülönbségek miatt, 
köztéri lépcsökkel, szinteltolásokkal.  
 
A  Kosztolányi  utca  egyébként  az  1970‐es  évektől  a 
városközponti  fejlesztéseket  megelőző  intézményépítések 
színtere  volt.  Itt épült  fel  az utca  keleti oldalán  a Megyeháza 
szocialista  realista  stílusban,  amelyet  azóta  több  ízben 
bővítettek, és ugyancsak  itt építették  fel a Hevesi Sándor Szin 
házat, korábban megyei Művelődési Központot.  
 
A  (Kossuth Lajos)  főutcáról két megkülönböztetett helyen – a 
kereskedelmi/lakóegységek  között,  intézményekkel  szegett 
teret képeztek ki. Egyikük az új Centrum és a Domus Áruházak 
előtt, a határoló két utca közé teljes szintkülönbséget áthidalva 
ékelődik  be.  Az  új,  lineárisan  széthúzott  városközponti 
tengelynek  másik  kiemelt  pontja  közigazgatási  szerepkört 
kapott.  A  nagy  szabályos  un,  Dísztér  keleti  oldalán,  irodaház 
épült,  földszintjén  árkádos  átjáróval  a  Kosztolányi  utca  és  a 
színház felé. A tér (és a Kossuth utca) átellenes oldalán pedig ‐
kis térre szervezve‐ a Városháza új sarokházát építették fel. 
 

                                                      
259 Baráth Etele: Zalegerszeg In: Városépítés 78/3. 
260  Csillag  József  1972.  Ybl‐díj  II.  fokozatát  kapta  „a  településtervezés  terén  kifejtett 
több évtizedes  tevékenységéért” Schéry Gábor  (főszerk.): Évek, művek, alkotók – Ybl 
Miklós‐díjasok és műveik 1953‐1994. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Bp., 1995. 
p.253 
261 Tessényi György (VÁTI) 

Baráth Etele‐féle rendezési terv, 1971‐ből

A városi áruház‐együttes egyik eleme

A főutcára nyíló áruházi épületegyüttes. Eredetileg négy 
kereskedelmi épületet terveztek.

A Dísz‐tér, a földszintjén árkádosított irodaépülettel
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A  beépítés  több  ütemben  20  éven  keresztül  zajlott,  a  régi 
központtól a távolabbi tömbök felöl  indulva. Első két üteme, a 
Vadász György  (BUVÁTI)  tervezte  alagútzsalus  szerkezetű  un. 
Csipkeházak,262  amelyek  e  korszak  szinte  emblematikus 
épületei lettek.263 
 
A  zalaegerszegi  a  vegyes  területfelhasználású  új  központok 
ritka  magyar  példájaként,  eredeti  kísérlete  a  párhuzamos 
feltáró utak közé ékelődő tömbök diffúz átjárhatóságának. A fő 
utcát  nem  csak  a  rászerveződő  terek  jelölték  ki,  hanem  a 
lakóépületek alsó szintjén kialakított üzletek, fölöttük hatalmas 
teraszokkal. 
 
Azonban  közbiztonság  hiánya  az  ellenőrizetlen  közösségi 
területek  életképtelenségét,  teljes  fizikai  és  funkcionális 
pusztulását  és  végül  pedig  a  felső  szintek  lezárását 
eredményezte.  1971‐ben  elkészült  a  városközpont‐
rekonstrukciós terv, mely  igen komoly kritikát kapott. Ugyanis 
csak műszaki‐fizikai  és  nem  erkölcsi  (társadalmi)  értelemben 
vett modellt javasolt.264   
 
Nem  véletlen  tehát,  hogy  a  második  ütem  során  a  korábbi 
modellel felhagyva egy hagyományosabb beépítési módot (alul 
üzletek,  emeleten  lakások)  és  konfigurációt  (építészeti 
eszközöket ) választottak.  
Az  új  városközponti  tengelyt  délen  a  kórházi  épületegyüttes 
zárja be. 
 
 
 

                                                      
262 1976‐80 Horváth  Judittal;  III. 1. üteme  Tekeres  Ildikóval 1990‐91;  III. 2., befejező 
üteme Tekeres Ildikóval 1995‐ben. 
263  Jeney Lajos DLA  (szerk.) A magyar  tervezőirodák  története, Építésügyi Tájékoztató 
Központ Kft. Bp. 2001. 
264 Területrendezés – 1973. 2.szám 

Városi Tanácsház, ez már az UNIVÁZ korszak

A Csipkeházak alsó szintjein a főutcát kísérő 
kereskedelmi zóna

 



                                                   131 
 

 
V.2.  FELHASZNÁLT IRODALOM 

 
Könyvek 
1. A felszabadulás utáni 25 év városrendezési irányzatainak és módszereinek tudományos analizise és értékelése –javaslat a 

városrendezési elveinek és módszereinek továbbfejlesztésére I.‐II. ‐(dr. Deák Sándor, dr. Major Jenő, Meggyesi Tamás, dr Perényi 
Imre, Vajdovich Béláné dr)    BME Városépítési Tanszék, Bp. 1973. 

2. A településrendezési normatívák és mutatószámok – VÁTI –Koordinációs Iroda – Bp. 1984. 
3. A városközpont rehabilitációk fontossága a városfejlesztésben – 1981.‐ÉVM – szerző: nincs megnevezve 
4. Balogh István: Debrecen ‐  Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata Bp. 1958. 
5. Bonta János: A magyar építészet egy kortárs szemével 1945‐60, Terc Kft, 2008. 
6. Borsos József,, dr(szerk): Vidéki városaink.Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó Bp. 1961. 
7. Csontos Györgyi‐Csontos János: Tizenkét kőmíves. Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Bp. 2006. 
8. Csorba Géza: A jelenkor  MRT‐Minerva Képzőművészeti alap Kiadóvállalat Bp. 1971. 
9. Cziglényi László: Győr‐ Magyar városok, Panoráma, Bp. 1981. 
10. Cságoly Ferenc: Középületek, Terc Kft. Bp. 2004. 
11. Dallos Attila: Miskolc‐Magyar városok, Panoráma, Bp. 1982. 
12. Dürr Béláné( szerk):Eger, Panoráma, Bp. 1976. 
13. Enyedi György (szerk.): A városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai – Műhelytanulmányok. MTA Társadalomkutató 

Központ, Bp., 2007. 
14. Eperjessy Kálmán: Városaink múltja és jelene – Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1971. 
15. Erdei Ferenc: Város és vidéke – Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp, 1971. 
16. Erdei Ferenc: Magyar város. (Hasonmás kiadás) Akadémiai, Bp. 1974. 
17. Ferkai András (szerk.): Jánossy György építőművész, 6B Építész Bt, Bp. 2001. 
18. Ferkai András: Építészet a második világháború után, In.: Magyarország építészetének története. Vince Kiadó Kft. Bp. 1998. 
19. Füle Lajos: Településtervezési irányelvek ‐ A városközpont tervezésének irányelvei. VÁTI, Bp. 1970. 
20. Gerő László: Történelmi városrészek – Műszaki könyvkiadó, Bp. 1971. 
21. Gerõ László: Történelmi városmagok. Corvina, Bp. 1978. 
22. Dr. Granasztói Pál: Történeti városközpontjaink reorganizációjának jellegzetes kérdései. Különlenyomat az Építés‐ és 

Közlekedéstudományi Közlemények 1964. évi 1‐2 számából 
23. Granasztói Pál:Ember és látvány városépítészetünkben – Akadémia Kiadó‐Bp‐1972. 
24. Granasztói Pál:Építészet és urbanisztika. Akadémia Kiadó‐Bp.1973. 
25. Granasztói Pál: Építészet, városépítés, társadalom. Akadémiai, Bp. 1982. 
26. Granasztói Pál: Városaink sorsa ‐ Az urbanisztika jelene és jövője: Bp. 1976. 
27. Granasztói Pál: Szép magyar városok. Corvina Kiadó 1978. 
28. Hamvas Béla: Azt öt géniusz, In.: Az öt géniusz ‐ A bor filozófiája Életünk Könyvek, 1988. 
29. Heltai Nándor‐Juhász István: Kecskemét Magyar városok, Panoráma, Bp.1985. 
30. ifj. Horváth Béla – Marjalaki Kiss Lajos – Valentyin Károly: Miskolc. Városképek ‐ Műemlékek sorozat ‐ Műszaki Könyvkiadó, Bp.‐ 

1962. 
31. Huba LÁszló: Dél‐Dunantúl. Panoráma, Bp.1979. 
32. Ihrig Dénes: Magyar településközpontok (munkatárs: Kissfazekas Kornélia) BME Urbanisztika Tanszék, Bp. 2008 (kézirat) 
33. Janáky István‐Janáky György: Id. Janáky István könyve, Terc Kiadó, Bp. 2007. 
34. Jankó Ferenc:Történelmi városrészek településföldrajzi vizsgálata a Dunántúlon: a városfelújítás eredményei és hatásai. Doktori 

értekezés – ELTE Földtudományi Doktori Iskola, Földrajz‐meteorológia Program, Budapest 2007. 
35. Jeney Lajos, DLA(szerk.): A magyar tervezőirodák története,) Építésügyi Tájékoztató Központ Kft. Bp. 2001. 
36. Juhász István: Fejezetek Kecskemét építészetének történetéből (Levéltári füzetek 1993./Bács‐Kiskun Megyei Önkormányzat 

Levéltára 9. 
37. Kapitány Gábor‐Kapitány Ágnes: Beszélő házak. Kossuth Kiadó, Bp. 2000. 
38. Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Intézménymimika VITA Kiadó, Bp. 1989. 
39. Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Intézménymimika II. Bp. Művelődéskutató Intézet. Új Mandátum Kiadó 2000. 
40. Kiss István: Település(együttes)ek vizsgálata és egybevetési módszertana ‐ Polgári Tanácsadó Szolgálat Bp. 1996. 
41. Koltai János dr.: Pécs. Pécs város Idegenforgalmi Hivatala, 1971. 
42. Kovács Gergelyné: Debrecen Magyar városok, Panoráma, Bp. 1981. 
43. Kovács Károlyné: Bács‐Kiskun megyei útikönyv, Idegenforgalmi Hivatal 1986. 
44. Kubinszky Mihály (szerk.): Modern építészeti lexikon. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1978. 
45. Kun Miklós: Miskolcz múltja és jelene tekintettel jövőjére (A Lévay József Könyvtár kincsei). Miskolc,1985. 
46. Lőrinczi Zsuzsanna (szerk.): Építészeti kalauz – Magyarország (vidéki) építészete a 20. században 6BÉpítész Bt. Bp. 2002. 
47. Magyar Építészet 1945‐55. (szerk.: Szendrői Jenő és munkatársai) Bajnay László, Bonta János, Gyöngyösi István, Kürthy László 

  Képzőművészeti Alap Kiadó, Bp. 1955. 
48. Magyarország városai I‐II. köt. (szerk.) Karvalics László Bp.:ÉGISZ K., 1996. 
49. Magyarország megyéi és városai,. (szerk.: dr Kulcsár Viktor, dr Lackó László) Kossuth Könyvkiadó, 1975. 
50. Magyarország megyéinek társadalmi‐gazdasági helyzete és fejlesztésük főbb tendenciái KSH 1970. 
51. Magyarország útikönyv (szerk.) Papp Antal Panoráma, Bp. 1968, 1978. 
52. Meggyesi Tamás: A városépítés útjai és tévútjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1985. 
53. Meggyesi Tamás: Az alföldi halmazos települések morfológiája. ÉVM megbízás kézirat. Budapest 1998. 
54. Meggyesi Tamás: A külső tér, Műegyetemi Kiadó 2003. 
55. Meggyesi Tamás, dr.A 20. század urbanisztikájának útvesztői. Terc. Budapest, 2005. 



                                                   132 
 

56. Mendöl Tibor, dr.: Alföldi városaink morfológiája, Debrecen, 1936. 
57. Modern és szocreál (Építészet és terveztés Magyarországon 1945‐1959.) Magyar Építészeti Múzeum Bp. 2006. (szerk.) Fehérvári 

Zoltán, Hajdú Virág, Prakfalvi Endre(A könyv a Magyar Építészeti Múzeum azonos című kiállításának kísérő kiadványa) 
58. Mumford, Lewis: A város a történelemben. Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1985. 
59. Németh Adél: Szombathely Magyar városok, Panoráma‐Bp. 1980. 
60. Perényi Imre: A város központja Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1970. 
61. Perényi Imre: Városi környezet‐ városépítészet‐ Akadémiai Kiadó, Bp. 1975. 
62. Perényi Imre, dr. A városközpont rekonstrukciós problémái és feladatai.BME Városépítési Tanszék, Bp ‐1969. 
63. Pécs‐Baranya (szerk). Tiszay László. Mecsek Tourist, Pécs 2007. 
64. Pogány Frigyes: Utcák és terek művészete. Gondolat Kiadó, Budapest 1954. 
65. Pogány Frigyes: Salgótarján új városközpontja, Képzőművészeti alap Kiadó Vállalata Műelemzés 1973. 
66. Pogány Frigyes: A szép emberi környezet. Gondolat Kiadó, Budapest 1976. 
67. Schéry Gábor (főszerk.): Évek, művek, alkotók, Ybl Miklós‐díjasok és műveik 1953‐1994. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. 

Bp., 1995. 
68. Magyar építészet 1945‐70 szerk: Szendrői Jenő (Szendrői Jenő, Arnóth Lajos, Finta József, Merényi Ferenc, Nagy Elemér) MÉSZ 

1972. 
69. Szirmai Viktória: "Csinált" városok. Magvetõ (Gyorsuló idõ), Bp. 1988. 
70. Tóth Zoltán: A települések világa Pécs:Ponte Press K., 1997. 
71. Tóth Zoltán: Építészet ‐ városépítészet. Hagyományok és modernizáció. Ponte Press Kiadó, Pécs 2001. 
72. Tóth Zoltán: A települések világa. Ponte Press 1997. 
73. Történelmi városközpontok fejlesztési problémái (témafelelős ): Székelyné Egri Zsuzsanna, szakértők: Farkasdy Zoltán, Sedlmayr 

Jánosné, Zetelaky Tibor) Építésgazdasági és szervezési Intézet (Város‐ és Területfejlesztési Osztály) 1973. 
74. Történeti városközpontjaink főbb általános városépítészeti problémái – Kivonat a Magyar Építőművészek Szövetsége kibővített 

vezetőségi üléséről – Eger, 1961 május 31‐június 01. 
75. Új építészet, új társadalom 1945‐1978 (szerk.)Major Máté, Osskó Judit). Válogatás az elmúlt évtizedek építészeti vitáiból, 

dokumentumaiból;. Corvina, Budapest, 1981. 
76. Városépítés Magyarországon a felszabadulás után (fel. szerk) Dr Pozsonyi Zoltán ) (szerzők: Dragonits Tamás, Füle Lajos, Dr. 

Granasztói Pál, Gyárfás Iván, Heim Ernő, Ihrig Dénes, Dr. Köszagfalvy György, Dr. Köszegi László, Dr. Perczel Károly, Sedlmayr 
Jánosné, Valentiny Károly) Műszaki Könyvkiadó, Bp.1973. 

77. Wellner István: Eger Magyar városok, Panoráma, Bp. 1987. 
78. Winkler Gábor: Városépítészet a historizmusban ‐ In: A historizmus művészete Magyarországon : művészettörténeti 

tanulmányok (szerk. Zádor Anna; mtársai András Edit, Bernáth Mária) Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató 
Intézet. ‐ Budapest,1993.pp. 31‐64. 

79. Zádor Mihály: Kaposvár – Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1964. 
 
 
Cikkek: 
80. A II. városrekonstrukciós szimpózium által elfogadott következetések és ajánlások. In: Városépítés 1970/5. pp.19‐21. 
81. Araczki János: A békéscsabai városközpont rendezésére kiírt tervpályázat tapasztalatai. In: Városépítés 1978/1. pp.28‐29. 
82. A szocialista országok városközpontjainak regenerációs problémái –Nemzetközi konferencia. In: Városépítés 1977/1. p.39.  
83. A szocialista társadalmi életformáinak hatása a települések fejlesztésére. Az MTA Településtudományi bizottsága és a Magyar 

Urbanisztikai Társaság által 1966. októberben rendezett konferencia anyaga. In: Településtudományi Közlemények 1966.19. sz. 
5‐67. 

84. A Városépítés kérdése: mi valósult meg az elmúlt ötéves tervben és mit vár az elkövetkező 5 évtől? In: Városépítés 1986/1. pp. 3‐
13. 

85. A városépítés és az építési technika kölcsönhatásai. In: Településtudományi Közlemények 23. (1971.).pp. 125‐147 
86. Az építészet és a szabadidő. In: Magyar Építőművészet (továbbiakban: MÉ) 1972/3 pp 2‐57. 
87. Bakonyi Dezső: A békéscsabai városközpont rendezésére kiírt tervpályázat tapasztalatai. In: Városépítés 1978/1. pp.30‐31. 
88. Balogh István:Szegedi Állami Áruház In: MÉ 1980/2 p.17‐21. 
89. Bátyai Jenő, dr.:Szeged településtörténete In: Városépítés 1982/2 pp.35‐36. 
90. Baráth Etele: Egy rendezési terv önkritikája. In: Városépítés 1978/3. pp.12‐14. 
91. Baráth Etele ‐ Koszorú Lajos: Veszprém általános rendezési terve, 1982. 
92. Barna Gábor:  A felszabadult DEBRECEN 30 évéről.. In: Városépítés 1975/2‐3. p.35. 
93. Bán Ferenc épületei In: MÉ 1984.6. pp.28‐29. 
94. Beke László: Lehet‐e építészeti tendenciákról beszélni? In: MÉ 1984/1. pp.13‐15. 
95. Beke Pál ‐ Koncz Gábor: Művelődési otthonok, lehetőségek In: MÉ 1985/4. pp.14‐15. 
96. Beszélgetés a dél‐alföldi tervezési‐gazdasági körzet jelenéről – három megye együttműködéséről In: Városépítés 1982/2 pp.16‐

18. 
97. Bevezetés az ÉSZAKTERV‐nél működő Miskolci Építész Műhely munkáiba In: MÉ 1986/6 pp.4‐5. 
98. Bíró László: A fejlődő Nyíregyháza. In: Városépítés 1978/6. pp.24‐27. 
99. Bodonyi Csaba: Egy megbízás metamorfózisa, A Tudomány és Technika Háza, Körzeti TV‐súdió, Miskolc In: MÉ 1986/6 pp.34‐35. 
100. Bodonyi Csaba: Bevezetés az ÉSZAKTERV‐nél működő Miskolci Építész Műhely munkáiba. In: MÉ 1986/6 pp.4‐5. 
101. Bodonyi Csaba: Szubjektív bevezetés Bán Ferenc terveihez. In: MÉ 1986/4 ppp.21. 
102. Bolz, Lothár dr.: A városépítés alapelvei In: Településtudományi Közlemények 1952 júl. pp.115‐135. 
103. Bonta János: Építészet és tömeges építés. In: Építés‐ és Közlekedéstudományi Közlemények 1966. 4. pp.557‐582. 
104. Borosnyai Pál: A Szabadonálló üzletházak tervpályázata. In:MÉ 1962/2 pp.36‐39. 
105. Boruzs Bernát: Lakóépület‐együttes, Debrecen, Petőfi tér. In:MÉ 1970/1 p.8. 
106. Borvendég Béla: Oskola utca –Dóm környék rekonstrukciója. In: MÉ 1967/3 pp.18‐23. 



                                                   133 
 

107. Borutz Bernát: Lakóház Debrecen, Petőfi tér In: MÉ 1966/5 pp. 20‐24. 
108. Borvendég Béla: Lakóház és óvoda, Szeged, Nádor utca. In: MÉ 1967/3 pp.28‐29. 
109. Borvendég Béla: Szegedi Könyvtár és Levéltár tervpályázata, 1971 In: MÉ 1972/5 pp.12‐16. 
110. Borvendég Béla: Lakóház és eszpresszó, Szeged, Roosevelt tér. In: MÉ 1973/3 pp.28‐29. 
111. Brenner János: A városépítés és az építési rendszerek néhány összefüggéséről. In: MÉ 1982/5 pp.60‐61.  
112. Buzánszky Béla, dr. ‐ Bajtai Dezső dr.: Jogi problémák Pécs belváros rehabilitációjának megvalósítása során. In: Városépítés 

1982/ 5.pp. 8‐ 10. 
113. Csanádi Józsefné: Tatabánya, az épülő megyeszékhely. In: Városépítés 1988/2 pp. 5‐8. 
114. Csete György: A juss. Importált klisék, vagy lehet‐e a népnek építészete? In: Művészet 1980/12. 
115. Csongrád megyei Tanácsház, Szeged .In: MÉ 1962/5 pp.39‐46. 
116. Dénesi Ödön – Papp József – Szojka Pál: Sajátos helyi vonások a pécsi rendezési tervekben. In:Városépítés 1974/1 pp. 14‐16. 
117. Dercsényi Dezső: Tíz év műemlékvédelme. In:MÉ 1955. IV. évf. 1‐2. p.129. 
118. Dercsényi  Dezső: Városméretű műemlékvédelem Magyarországon. In:Városépítés 1970/1‐2 pp. 46‐50. 
119. Détshy Mihály: Megjegyzések Eger városrendezési tervéhez. In:MÉ 1960/3 pp. 53‐55. 
120. Dézsi János: Megyei Könyvtár, Miskolc. In: MÉ 1973/1 pp.30‐35. 
121. Dézsi János: Vasas Művelődési Ház, Miskolc. In: MÉ 1979/2 pp.30‐35. 
122. Dósa Károly: MSZMP Székház,Miskolc. In: MÉ 1979/3 p.22‐27. 
123. Dúl Dezső: Irodaház, Veszprém. In: MÉ 1966/1 pp.24‐27. 
124. Éliás László: Szolnok fejlődéséről. In: Városépítés 1977/6. pp.24‐27. 
125. Elefántos tömb, rekonstrukció, Pécs In: MÉ 1992/5 p.26‐28. 
126. Faragó Kálmán, dr.: A vidéki városok fejlesztése és építése a felszabadulás után.  In:Városépítés 1970/1‐2 pp. 22‐25. 
127. Faragó Kálmán, dr.‐Major Jenő: A magyar városok szerkezeti jellegzetességei és azok kialakulása In: Településtudományi 

közlemények 23. Bp. 1971. dec. pp.5‐28. 
128. Faragó Kálmán,dr: A városok lakóterületének és központjának korszerűsítését célzó rekonstrukciós műveletekről. In: 

Településtudományi Közlemények 26. Bp. 1977. szeptember pp.5‐37. 
129. Faragó Kálmán, dr: A városrekonstrukció értelmezéséről és a városszerkezet korszerűsítését célzó rekonstrukciós feladatokról 

műveletekről. In: Településtudományi Közlemények 25. Bp. 1975. dec. 81‐98. pp.5‐37. 
130. Faragó Kálmán, dr.: A magyar középvárosi fejlődés a felszabadulás után. In: Településtudományi Közlemények 1980. 29 pp.3‐ 4. 
131. Faragó Kálmán ‐ Heim Ernő‐ Keresztély György: Elavult városrészek szanálásának irányelvei. Településtudományi  Közlemények 

1955/7 pp.147‐151. 
132. Faragó Kálmán, dr. ‐ Major Jenő, dr.: A magyar városok szerkezeti jellegzetességei és azok kialakulása. In: Településtudományi 

Közlemények 23. (1971.).  pp. 5‐42. illetve 36. (1988). pp.79‐86. 
133. Faragó Kálmán, dr.: A hazai városépítési gyakorlat az elmélet tükrében. In: Településtudományi Közlemények 1984. 32 pp.18‐41. 
134. Faragó Kálmán, dr.: Az adottságok szerepe a települések rekonstrukciójában. Településtudományi Közlemények In: MÉ 1964/16. 

pp.66‐81. 
135. Farkasdy Zoltán: Művelődési Ház és Megyei Könyvtár, Salgótarján In: MÉ 1967/2. pp.24‐35. 
136. Fátay Tamás: Győr történelmi városmagja. In: Műemlékvédelem 1962.VI. évf. 2.sz. p. 93. 
137. Fátay Tamás: Győr városrendezési gyakorlata. In: Városépítés. 1967.3.sz.p.148. 
138. Fejleszthető művelődési otthonok tervpályázata In: MÉ 1969/1 pp. 2‐8. 
139. Ferkai András: Negyven év magyar építészete. In:MÉ 1985/2 pp.22‐27. 
140. Ferkai András: Kell‐e építészeti tendenciákról beszélni? In: MÉ 1984/1. pp.16‐17. 
141. Finta József: Kereskedelmi központ és 20 emeletes lakóház, Veszprém. In: MÉ 1969/2 p.14. 
142. Finta József: A Főtéri együttes és az MSZMP székház, Szekszárd. In: MÉ 1974/1. 
143. Finta József: Pécskő üzletház, Salgótarján, In: MÉ 1969/2 pp. 17‐21. 
144. Finta József: Megyei Könyvtár, Salgótarján. In: MÉ 1988 4‐5 pp. 74‐79. 
145. Füle Lajos: Békéscsaba városközpont tervpályázata. In: Városépítés 1965/4 pp. 26‐29. 
146. Füle Lajos: A korszerű városközponttal szemben támasztott követelmények. In: Városépítés 1977/5. pp.10‐12. 
147. Fülöp Annamária ‐ H.Tóth Judit: MSZMP Heves megyei Oktatási Igazgatóság, Eger In: MÉ 1983. 
148. Gádoros Lajos: Tíz év építészete a középületek kritikájának tükrében In: MÉ 1955. IV. évf. 1‐2. pp.97‐109 
149. Girardi Kornélné (szerk.): Pécs –Művelődési Központ tervpályázat, 1976. In: MÉ 1977/4 pp.2‐8. 
150. Gellér Ferenc: Régi vármegyeháza rekonstrukciója és OKHB székház. In: MÉ 1990/2 pp. 9‐13 
151. Gellér Ferenc: Megyei Szakorvosi Rendelőintézet bővítése, Debrecen. In: MÉ 1981/4 pp. 28‐30 
152. Gerle György, dr: A regionális tervezés új rendszere. In: Városépítés 1964/2 pp. 7‐9. 
153. Gerő László, dr: Műemlékileg védett városcentrumok. In: Városépítés 1964/2 pp. 10‐13. 
154. Granasztói Pál: Történeti városközpontjaink főbb általános városépítészeti problémái. In: MÉ. 1962/1 pp.57‐60 
155. Granasztói Pál, dr: Városkép, város alkotott tudat összefüggései. In: Városépítés 1965/5.pp.22‐24. 
156. dr. Granasztói Pál, dr: A tradíció funkciója. In: Városépítés 1975 2. sz.pp.57‐60. 
157. Granasztói Pál: A magyar városépítészet sajátosságai. Településtudományi Közlemények. 1956.8.sz. pp. 28‐40. 
158. Granasztói Pál dr.:A magyar városközpont‐kutatás eddigi munkálatairól. In: Településtudományi Közlemények 15. Bp. 1963. 

május pp.56‐70. 
159. Granasztói Pál, dr.: A magyar városközpont‐kutatás eddigi munkálatairól. .In: Településtudományi Közlemények 25. Bp. 1975. 

dec. pp. 73‐79. 
160. Granasztói Pál ,dr.: A városi környezet lélektani hatásai. In: Településtudományi Közlemények 15. Bp. 1963. május pp. 56‐70.  
161. Guba Sándor dr: Településhálózat‐fejlesztési politikánk kérdőjelei. Városépítés 1982/2 pp. 18‐22  
162. Gyárfás Iván: A várostervezés jelenlegi gyakorlata. In: MÉ 1956. V.évf. 3.sz. p.67 
163. Gyöngyösi István, dr.: Országos Építőipai Ankét In: MÉ 1965/3 pp.5‐6. 
164. Győri épületek a hatvanas évekből. In: MÉ 1988/3. pp.26‐27. 
165. Harmati János: A 600 fős új győri Kisfaludy Szinház. In:MÉ 1967/6 pp.12‐13 



                                                   134 
 

166. Harmati János: Az új győri Kisfaludy Színház. In:MÉ 1979/3 p.13‐18.  
167. Három vélemény építészetünk tendenciáiról. In:MÉ 1984/1 pp.10‐182. 
168. Heckenast János: Megújuló Szombathely Városépítés 1982/3 pp. 15‐20. 
169. Hegedűs Péter‐Csomay Zsófia: Megyei Könyvtár, Békéscsaba. In: MÉ 1986/2. pp.34‐39. 
170. Hofer Miklós: Szombathelyi városháza tervpályázata. In: MÉ 1971/2 pp. 2‐8. 
171. Hollay György : Veszprémi Áruház. MÉ 1966/6 p.18‐21.  
172. Horváth Béla: Miskolc városépítése  In: Városépítés 1975/2‐3 pp. 30‐33. 
173. Horváth Béla, dr: Miskolc és településcsoportja általános rendezési terve felülvizsgálata. In: Városépítés 1982/2 pp. 32‐33. 
174. Horváth István: Borsod megyei Állami Építőipari Vállalat Irodaháza In: MÉ 1966/2 p.38‐41. 
175. Horváth István: Sportcsarnok, Miskolc. In: MÉ 1971/5 pp.44‐48. 
176. Horváth László: Városi Tanács épülete, Szombathely. In: MÉ 1983. 
177. Huller Gyula: A művelődés hatása a városok mozgáskörzetére. In: Városépítés 1978/5.pp.36‐37. 
178. Ihrig Dénes: A rehabilitáció tapasztalati alföldi városiankban Békéscsaba példáján In: Városépítés pp.73‐80. 
179. Janáky György: Kísérlet egy korszak bejárására. In: MÉ. LXXIX. évf. 1988/3. sz. ("Hatvanas évek"); pp. 3‐4. 
180. Janáky István: Kecskeméti szálloda. In: MÉ 1958.VII. évf. 1‐3. pp.22‐24. 
181. Jánossy György: Karancs Szálló, Salgótarján. In: MÉ 1965/1 pp.8‐19. 
182. Jánossy Johanna – Lente András: Beszélgetés Jánossy György építésszel. In MÉ: 1988/3 pp.18‐21. 
183. Jantner Antal: Irodaház, Szolnok. In MÉ 1966/4 pp.16‐18.  
184. József Dénes: Gondolatok két Domus Áruházról. In: MÉ 1977. 1. 
185. Jurcsik Károly: Szabadonálló Könyvtár Tervpályázat In: MÉ 1962/4 pp.2‐4. 
186. Jurcsik Károly: Vegyes rendeltetésű irodaházak, Szekszárd, Főtér. In: MÉ, 1970/1 pp. 12‐17. 
187. Jurcsik Károly: OTP középmagas lakóház, Békéscsaba In: MÉ 1970/1 pp.9‐11. 
188. Jurcsik Károly: Áruház, Szekszárd. In: MÉ 1972/5 pp.50‐54. 
189. Kalata Gyula: A nyíregyházi városközpont rendezési terve In: Városépítés 1965/2 pp. 18‐21. 
190. Kármán János: Városi Művelődési Központ (500 férőhely) Zalaegerszeg In: MÉ 1982/6 pp.26‐27. 
191. Károlyi Antal: A Győri Tervező Iroda terveihez. In: MÉ 1952.I.évf. 5‐6. sz. p.293. 
192. Károlyi Antal: A szombathelyi Március 15. tér. In: MÉ 1967/4 pp.10‐23. 
193. Károlyi Antal: Megyei Rendelőintézet, Szombathely. In: MÉ 1967/4 pp.17‐18. 
194. Károlyi Antal ‐ Ligeti Gizella: Zeneiskola és hangversenyterem, Szombathely. In: MÉ 1969/4 pp.18‐21. 
195. Kathy Imre: „Debrecen város” 600 éves In: MÉ 1961/6 pp.53‐55. 
196. Kerekes István: Művelődési Központ, Kecskemét In: MÉ .1977/2 pp.36‐37. 
197. Kertai László: Kálvin téri udvarház, üzletközpont I. ütem In: MÉ 1990/2 pp.4‐6. 
198. Kiss Dénes: Pécs új városközpontja. In: Városépítés 1965/3 pp. 18‐22. 
199. Kiss Imre: 1.sz.posta engedélyezés és beruházási programterv. In: MÉ 1990/2 p.8. 
200. Kiss István: Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza In: MÉ 1973/2 pp.32‐35. 
201. Kiss István: Békéscsaba, Andrássy út, Jókai Színház felújítása és új portikusza, sarokház, „Merkur” üzletház. In MÉ:1992/1 pp.50‐

52. 
202. Kiss Lajos: Városépítés, dogmák nélkül. In: MÉ 1992/1 5‐6. 
203. Kistelegdi István: Pécs történeti városközpontjának rehabilitációja. In: Városépítés 1982/4 pp. 18‐22. 
204. Koczogh Ákos:Debrecen. In: MÉ 1963/2 p.40.  
205. Koczor Építésziroda, Szeged. In: MÉ 1992/1 pp.33‐37. 
206. Koltai Endre: Pelikán Szálló, Szolnok MÉ 1976/2 pp.14‐18. 
207. Koltai Endre: VIZIG irodaház, Szolnok MÉ 1976/2 pp.19‐21. 
208. Korbonits Dezsőné: Miért Szekszárd? In: Városépítés 1976/6 p. 18. 
209. Korompay György: Opponensi vélemény „A magyar városok szerkezeti jellegzetességei és azok kialakulása” c. tanulmányról. In: 

Településtudományi Közlemények 24. Bp. 1974. dec. pp. 95. 
210. Korompay György‐ Korompay Katalin: Településtörténet‐városfejlesztés. In: Városépítés 1982/3 pp. 8. 
211. Kovách István: Konzum Áruház, Pécs. In MÉ:  1978/1 pp.34‐38. 
212. Kovács Dezsőné: Magas lakóépület‐együttes, Szolnok. In: MÉ 1979/2 pp.26‐29. 
213. Kováts András: Kálvin téri udvarház, üzletközpont II. ütem In: MÉ 1990/2 p.7. 
214. Kőhalmi József: Lakóépület,Szegedi , Korányi rakpart. In:MÉ 1962/4 pp.9‐11.  
215. Körmendi Imre, dr.: Rekonstrukció, rehabilitáció Egerben.. Városépítés 1982/3 pp. 24‐27. 
216. Körmendi Klára, dr.: A településhálózat‐fejlesztési koncepció fő célkitűzései. In: Városépítés 1971. 1. sz. 
217. Körner József: Megyei Könyvtár, Tatabánya‐Újváros In: MÉ 1966/6 pp. 9‐13. 
218. Körös Gáspár: Kecskemét városrendezési terveinek végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok. In: Városépítés 1974/1 pp. 28‐30. 
219. Középfokú közművelődési könyvtár tervpályázata, 1976 In: MÉ 1977/1 pp.2‐12. 
220. Kubinszky Mihály: 108 lakásos épület Veszprémben In: 1972/5 p.64. 
221. Kubinszky Mihály: A Megyei tanács új székháza Győrött In: 1973/1 p.63. 
222. Kubinszky Mihály: A miskolci új megyei könyvtár In: 1973/2 p.64. 
223. Kubinszky Mihály: Gondolatok két Domus Áruházról. In: MÉ ‐ 1977/1 pp.60‐61. 
224. Kubinszky Mihály: A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Debrecenben‐Kritika. In: MÉ ‐ 1980/1 p.57. 
225. Kubinszky Mihály: A zalaegerszegi városközpont. MÉ 1980. 2. p.64. 
226. Kubinszky Mihály Valamit tenni kell Tatabánya‐ Újváros látványáért. MÉ 1977/1. p.562. 
227. Kubinszky Mihály: A zalaegerszegi városközpont In: MÉ 1980/2 p.64. 
228. Kubinszky Mihály: A csendes jubileum(A modern magyar építészet fél évszázad után) In: MÉ ‐ 1981/5 pp.52‐57. 
229. Kulcsár  
230. Láng Tivadar: Ahogy a tervező látja: a jubiláló Tatabánya. In: Városépítés 1977/4. pp.9‐12. 
231. László László: Miskolc városfejlesztéséről röviden. In: Városépítés 1977/1. pp.21‐24. 



                                                   135 
 

232. Lengyel István: Hungária Biztosító Székház, Nyíregyháza. In: MÉ 1987/6 p.40‐43. 
233. Ligeti Gizella: Szövetkezeti szolgáltatóház, Szombathely. In: MÉ 1967/4 p.19. 
234. Link Péter ‐Váczi Imre: Gemenc Szálló, Szekszárd. In: MÉ 1972/6 pp. 28‐31. 
235. Lőrinczy Gyula: Városi Úttörőház, Szekszárd. In: MÉ 1977/5 P.28‐29. 
236. Major Jenő dr.: A magyar városok és városhálózat kialakulásának kezdetei. In: Településtudományi Közlemények. 1966.18. 
237.    Marosi Miklós: Távbeszélő főközpont és irodaház, Szeged. In: MÉ 1979/1 p.24‐27. 
238. Meggyesi Tamás, dr.: Veszprém központ részletes rendezési terve: elvek, módszerek és tapasztalatok. In: Városépítés 1986/6. 
239. Magyar Géza: Lakóépület, Salgótarján In: MÉ 1965/4, pp. 13‐16. 
240. Magyar Géza: Középmagas lakóházak, Salgótarján. In: MÉ 1970/2 pp.57‐59. 
241. Magyar Géza: Lakóházak, Salgótarján. In: MÉ 1973/4 pp.24‐29. 
242. Magyar Géza: Ifjúsági és Művelődési Ház, Salgótarján In: MÉ 1979/4 pp. 13‐18. 
243. Magyar Géza: Filmszínház, Salgótarján. Dézsi János: Megyei Könyvtár, Miskolc. In: MÉ 1976/5 pp.20‐28. 
244. Magyar Géza: Nógrádi Sándor Munkásmozgalmi Múzeum, Salgótarján. In: MÉ 1981/6 p.13‐17. 
245. Major Máté: „Vidéki” építészet. In:MÉ 1958. 4‐5 sz. 
246. Major Jenő dr: A magyar városhálózatról. Településtudományi Közlemények 1964/16. pp. 32‐65. 
247. Major Máté: Az ötvenes évek társadalmi „robbanása” és az építészek. In: MÉ 1984/3. pp. 22‐23. 
248. Mányoki László: Szállodaépítésünk másfél évtizede. In: MÉ 1968/4 pp.9‐13. 
249. Mányoki László: Gárdonyi Géza Színház, Eger. In:MÉ 1965/2 pp.14‐21. 
250. Márton István: Lakótelep központja, Veszprém, Felszabadulás út Magyar Építőművészet 1973/2. p.9‐12. 
251. Márton István, Virág Csaba: Lakóépület, Városközpont, Veszprém. In: MÉ 1973/3. pp.24‐27. 
252. Márton István: Objektív gondolatok egy szubjektív kritikára. In: MÉ 1979/5. pp 56‐57. 
253. Márton István: Veszprém városközpont 600 férőhelyes Filmszínház. In: MÉ 1982/5 pp.30‐35. 
254. Márton István: Kereskedelmi központ és 20 emeletes lakóház, Veszprém. In: MÉ 1987/5 pp.30‐35. 
255. Marosi Miklós: Távbeszélő főközpont és irodaház, Szeged. In: MÉ 1979/1 pp.24‐27.  
256. Maróthy Győző: Területi rehabilitáció a várostervezésben. In:Városépítés 1982/5. pp. 1‐3. 
257. Mátrai Péter: A központ. In:MÉ 1979/6 p.31.  
258. Mátrai Péter: Új Megyei Könyvtár, Kecskemét. In: MÉ  1987/6. pp. 38‐40. 
259. Medvedt László‐Havassy Pál: Berzsenyi Dániel Könyvtár és magasház, Szombathely. In: MÉ 1971/6 pp.12‐17. 
260. „Megyei Művelődési Központ, Eger” tervpályázat. In: MÉ 1980/1 pp.2‐12. 
261. Meggyesi Tamás dr.: A részletes rendezési tervek metodikai továbbfejlesztésének lehetőségei – Veszprém városközpont részletes 

rendezési tervének tapasztalatai kapcsán. In: Településtudományi Közlemények 
262. Metz Beatrix: OTP Baranya megyei székháza, Pécs városközpont I/B ütem. In:  MÉ 1972/4 p. 37. 
263. Mérmű Építészeti Iroda. In: MÉ 1992/2‐3 pp.68‐75. 
264. Miklós Mária:Tanácskozás a közép‐békési centrumok koordinált fejlesztéséről. In: Városépítés 1982/1 pp.14‐18 
265. Mikolás Tibor: Áruház és lakóépület In: MÉ 1963/3 pp.18‐22. 
266. Mikolás Tibor: Megyei Művelődési Központ, Nyíregyháza. In: MÉ 1972/6 p.13. 
267. Mikolás Tibor: Megyei Művelődési Központ, Debrecen. In: MÉ 1980/1 pp.20‐25. 
268. Mikolás Tibor: Áruház és lakóépület Debrecenben. In: MÉ 1988/3  pp. 40‐41. 
269. Molnár Péter: Építészetünk hét rendhagyó esztendeje. In: MÉ 1984/3 pp.12‐15. 
270. Moravánszky Ákos: Az ötvenes évek. E számunk elé. In: MÉ 1984/3. 
271. Nagy Orsolya: Veszprém városközpontjának átváltozásai a szocialista városépítés tükrében TDK‐dolgozat – BME‐ 

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék (Konzulens: Dr. Simon Mariann) ‐2007. 
272. Neuhauser László: Lakóépület, Kecskemét, Széchenyi tér In: MÉ 1969 /3 pp.16‐18.  
273. Nivódíjas építészek. In: MÉ 1987/4‐5 pp.63‐79. 
274. Novák Péter ‐ Zsitva Tibor: Új általános rendezési terveink In: MÉ 1962/1. pp.19‐22. 
275. Nyilvános tervpályázat miskolci irodaház magasépítési terveinek elkészítésére. In:MÉ 1952.I.évf. 5‐6 szám p.268. 
276. Pap János: Veszprém a korszerű városépítés útján Előszó In: Városépítés 1969/3. 
277. Perczel Dénes: Salgótarjáni kultúrház. In:MÉ 1962/6 pp.6‐7. 
278. Perczel Károly: A szocialista városépítészet néhány alapvonásáról In: MÉ 1956. V. évf. 3.sz pp.80‐84. 
279. Perczel Károly: A részletes rendezési terv építészeti alkotás In:MÉ 1957/5‐6 pp.172‐174. 
280. Perczel Károly, dr.: A magyar városhálózat fejlesztésének kérdései az Országos Városépítési Tanácskozáson. In: Városépítés 

(1968) 5. sz. 
281. Perczel Károly: Az ismeretlen OTK és településhálózat fejlesztés újraértékelése. Városépítés 1982/4 pp. 26‐27. 
282. Perényi Imre: Kompozíciós törekvése várostervezési gyakorlatunkban In: MÉ 1955.IV. évf. 1‐2. pp.84‐96. 
283. Perényi Imre:A részletes rendezési terv építészeti alkotás In MÉ 1974. pp.172‐174. 
284. Perényi Imre,dr: A magyar városszerkezetek jellegezets változási tendenciái .In: Településtudományi Közlemények 1984. 32 

pp.42‐60. 
285. Perényi Imre, dr: A magyar történelmi városközpontok reorganizációjának kérdéséhez. In: Településtudományi Közlemények 

1964/16. pp.12‐32. 
286. Perényi Imre, dr: Városaink rekonstrukciója nem odázható el. In: Városépítés 1977/4. pp.5‐6. 
287. Peschka Alfréd: Városközpont „A” jelű lakóháza, Kecskemét. In: MÉ 1970/2 pp.20‐23. 
288. Pintér Béla: Krúdy mozi és irodaház, Nyiregyháza MÉ 1969/2 p.36. 
289. Pirity Attila: Belvárosi tömbök rehabilitációja Miskolcon. In: MÉ 1988/6 p.43. 
290. Pirity Attila: KIOSZ‐HNF székház, Miskolc. In: MÉ 1988/6 p.44. 
291. Pogány Frigyes: Lépték a város építészetben. In:MÉ 1976/1 pp54‐57. 
292. Polónyi Károly: „Azok a Hatvanas Évek”  88 3 pp.5‐9. 
293. Pomsár János – Péterfia Borbála Szegedi Könyvtár és Levéltár In: MÉ 1985/1 pp.26‐30. 



                                                   136 
 

294. Prakfalvi Endre: A 20. század második felének építészete In: Magyar művészet 1800‐tól napjainkig (Beke‐Gábor‐Prakfalvi‐Sisa‐
Szabó), Corvina, 2002. pp.255‐301. 

295. Preisich Gábor, dr: Városépítészeti szempontok a rehabilitációban. In: Városépítés 1982/3 pp. 4‐7. 
296. Preisich Gábor, dr: Az ötvenes évek építészetéről. In: Városépítés 1984/3 pp. 9‐11. 
297. Pécsi Déli városrész pályázat In: MÉ 1956. V. évf. 1. pp.5‐9.  
298. Radnai Pál: Új koncepciók Debrecen városrendezésképének alakításában. In: Városépítés 1980/5  p. 15‐18. 
299. Radnai Pál: Debrecen általános rendezési tervéről. In: Városépítés 1987/1 pp. 25‐29. 
300. Reimholz Péter:Domus Lakberendezési Áruház, Székesfehérvár In: MÉ 1977/1 p.36‐45. 
301. Reisch Antal, dr: Alba Regia Szálló, Székesfehérvár. In: MÉ 1973/6 pp 9‐15. 
302. Román Ernő: Megjegyzések a Debrecen Petőfi‐tér tervpályázatához. In: MÉ 1954. III. évf..4‐6.sz. 
303. Román András, dr: Városrekonstrukció Veszprémben. In: MÉ 1979/5. p.55.  
304. Román András, dr: Csapongó gondolatok a műemlékvárosok „műemléki” és városi mivoltáról. In:Városépítés 1974/3. pp.24‐26 
305. Román András: Így is lehet városközpontot építeni! . In: MÉ 1980/2. p.63. 
306. Ruttkay Gyula: A veszprémi belvárosi rekonstrukció előzményei és tervezési koncepciója In: Városépítés 1986/6. 
307. Saád József: Területi és városépítési tervezés 1949‐57. között. In: MÉ 1984/3 pp.6‐8. 
308. Sallai István: Könyvtárak a művelődésügyi típustervekben In:MÉ 1966/3 pp. 65‐66. 
309. Schneller Vilmos: MÁV felvételi épület, Szolnok In MÉ 1976/3 pp10‐15. 
310. Sebők Imre: A tervező építész helyzete és feladatai a beruházások rendjében In:MÉ 1956. V. évf. 2.sz p.36. 
311. Sedlmayr Jánosné: Történelem és jövő Eger városközpontjának építészeti együtteseiben. In: Városépítés 1978/3. pp.6‐8. 
312. Simon Ferenc: „FEHÉRVÁR” Szövetkezeti Áruház, Székesfehérvár. In: MÉ 1979. 
313. Simányi Frigyes: Győr városépítésének 30 éve. In: Városépítés 1975/2‐3. pp. 44‐47. 
314. Sum Mihály: Lakóépület, Debrecen, Petőfi tér In: MÉ 1968. 
315. Szerkesztőségi beszélgetés Bán Ferenc építésszel In: MÉ 1986/4. p.21‐. 
316. Szabó János, dr: Törekvések a magyar városok általános megújítására. In: Városépítés 1983/2 pp.2‐4. 
317. Szabó Z. Máté: Vörös Hadsereg u.‐ Hatvan u. sarokbeépítés, Debrecen. . In: MÉ 1981/5 pp.28‐32. 
318. Szántó Tibor: A békéscsabai Megyei Könyvtár épületéről. In: MÉ 1986/2 pp. 34‐39. 
319. Száray Lóránt‐Surányi László:Komplex oktatási, sport‐, közművelődési épületek tervpályázata, 1976, In: MÉ 1977/5 p.2‐12. 
320. Szerdahelyi Károly: ZALATERV irodaház, Zalaegerszeg .In: MÉ 1968/6 p.30. 
321. Szerdahelyi Károly: Városi Tanácsház, Zalagereszeg. In: MÉ 1972/5 p.55. 
322. Szerdahelyi Károly: Zalaegerszeg városrekonstrukciója. In: Városépítés 1982/3 pp. 21–23. 
323. Szerkesztőségi beszélgetés Bán Ferenc építésszel. In: MÉ 1986/4 pp.27‐32. 
324. Szigetvári György: A „Tervgyár” az tervgyár: de mit kell tenni? In: MÉ 1984/3 p.IV‐VI. 
325. Szilágyi Lajos: Az Országos településhálózat‐fejlesztési koncepció jelentősége. In: Városépítés 1977/6.pp.5‐7. 
326. Szmetana György: Kecskemét városközpontjának rendezési terve. In: Városépítés 1965/3 pp.28‐32. 
327. Szombathely, Megyei Rendelőintézet In: MÉ 1961/5 p.33. 
328. Szombathelyi Képtár tervpályázat, 1977. In: MÉ 1978/1 p.2‐8. 
329. Szőke László: Bevezetés az Organikus városszemléletbe – Forgatókönyvvázlat. In: MÉ 1988/6 pp. 54‐57. 
330. Szrogh György: Salgótarján új üzletháza. In: MÉ 1969/2 p.16. 
331. Szrogh György: 38 Típus‐gondolatok In: MÉ 1957/5‐6. 
332. Takács Ferenc: Szombathely és környéke általános rendezési terve. In: Városépítés 1978/5. pp.10‐13. 
333. Takács Máté: Szeged felszabadulás utáni első városfejlesztési terve. In: Városépítés 1977/3. pp.37‐24. 
334. Tarnai István: A Szegedi Orvostudományi Egyetem Dóm téri oktatási épület. In: MÉ. 980/2. p. 17‐21. 
335. Tanácskozás Kecskeméten. In: Városépítés 1982/5 pp. 26‐27. 
336. Településhálózat‐fejlesztési politikánk kérdőjelei – Vita In: Városépítés 1982/1 pp.14‐18. 
337. Tasnádi Lajos: A rehabilitáció szervezett, hatékony megvalósításának nehézségei. Városépítés 1982/3 pp. 32‐33. 
338. Thurzó László: Kaposvár igazgatási központjának tervpályázata, In: MÉ 1970/4 pp.2‐8. 
339. Tillai Ernő: Művelődési központ, Szekszárd. In: MÉ 1970/5 pp.20‐27. 
340. Tillai Ernő: Új középületek Szekszárd városközpontjában. In: Városépítés 1977/4. pp.26‐28. 
341. Tillai Ernő: Ifjúsági és Művelődési Központ, Szombathely In: MÉ 1981/1 pp.13‐17. 
342. Tompai Géza: A városközpont‐átépítések engedélyezési eljárásának tapasztalatai. In: Városépítés 1977/1.pp.35‐36. 
343. Tóth Zoltán: Új házak a pécsi történeti belvárosban. In: MÉ 1987/2 pp.32‐39. 
344. Tóth Zoltán: Pécs építészetéről. In: MÉ 1989/6. p.14. 
345. Tóth Zoltán: Beszélgetés Pécs városépítészetéről. In:Városépítés, 1976/3. pp.18‐19.  
346. Töröcsik Sándor: Veszprémi Áruház In: MÉ 1966/6 pp. 18.‐21 
347. Turányi Gábor: Beszélgetés Farkasdy Zoltánnal. In: MÉ 1988/3 pp.14‐17. 
348. Turcsányi Gyula: Vallomás Egerről. In:Városépítés 1977/6. pp.21‐23. 
349. Vadász György: Az építészet‐szerkesztés. In: MÉ 1973/3. p.17. 
350. Vadász György: Zalaegerszeg városközpont 1. üteme 1. B. tömb. In: MÉ 1981. 2. pp. 9‐11.  
351. Vadász György: Városközpont I. 1/A ütem, Zalaegerszeg. In: MÉ 1979/1. pp. 13‐17. 
352. Vadász és Társai Építőművész Kft. In: MÉ.1991/5‐6 pp.30‐37. 
353. Valló István dr – Borbíró Virgil dr. Lektor Pogány Frigyes: A magyar városépítéstörténet kutatás feladati és módszertana. 

Településtudományi Közlemények 1953 ápr. pp.90‐146. 
354. Vámossy Ferenc, Finta József: Szakszervezetek Székháza, Miskolc In: MÉ 1964/4 pp.24‐29. 
355. Vámossy Ferenc, dr: Megyei Tanács irodaháza, Városközpont. In:MÉ 1973/1 pp22‐29. 
356. V. Pázmándi Margit: Isis Szálló, Szombathely. In: MÉ 1971/1 pp. 28‐31. 
357. Varga Emil, dr: Építési tilalmak és korlátozások. In: Városépítés 1977/2. pp.36‐24.  
358. Varga Emil, dr: Kisajátítással kapcsolatos tudnivalók. In: Városépítés 1978/1. p.37 
359. Varga Emil: Településhálózat‐fejlesztési politikánk és kérdőjelei. Városépítés 1982/4 p. 28. 



                                                   137 
 

360. Varga László: Megújuló Győr. Városépítés 1982/3 pp. 28‐29. 
361. Vass Antal: Szakszervezetek Háza, Miskolc. In: MÉ 1964/4 pp.24‐29. 
362. Vass Antal: Salgótarjáni Áruház. In: MÉ 1958. VII.évf.1‐3 p.58. 
363. Verebi Sándor: Hotel Körös,Békéscsaba. In: MÉ 1971/3 pp.32‐33. 
364. Vidos Zoltán: Egy kiállítással kapcsolatos néhány megjegyzés. In: MÉ 1966/ p.61. 
365. Virág Csaba: Elmélkedések…. In:MÉ 1979/6 p.30. 
366. Virág Csaba: A Közművelődés Háza, Tatabánya ‐ Városközpont…. In:MÉ 1986/6 p.38‐41. 
367. Vita (Hozzászólások az Élet és Irodalom‐ban Major Máté és Nagy László között folytatott vitához) In: MÉ 1976/2. pp. 58‐63. 
368. Vita az új, szocialista építészeti stílusról 1951‐ben. In: MÉ 1984/3 pp.2‐4. 
369. Vozár Imre:  Békéscsaba rövid távú fejlesztésének kilátásai. In: Városépítés 1976/5 p.38. 
370. Winkler Gábor: Győri színháztervek. In: MÉ 1979. 3.sz. pp.60‐63. 
371. Winkler Gábor: Új házak történeti környezetben. In: Magyar Építőipar 53. évf. 5 –6. sz. pp. 154 – 162.  
372. Winkler Gábor, dr: Alegújabb kor építészeti emlékeinek védelme. In: MÉ 1986/5. pp.29‐31. 
373. Zalaváry Lajos: Salgótarjáni szálloda In Magyar Építőművészet 1962/6 pp.3‐4. 
374. Zalavári Lajos: Úttörőház, Veszprém. In:MÉ 1982/6 pp.16‐19. 
375. Zalaváry Lajos, Granasztói Pál: Aranyhomok Szálló, Kecskemét In: MÉ 1964/4 pp.14‐29. 
376. Zempléni Antal: Az új szélesvásznú győri filmszínház. In MÉ 1962/1 pp.35‐37. 
377. Zoltai István: Megyei művelődési és ifjúsági ház, Szolnok. In: MÉ 1979/6 pp28‐29. 
378. Zoltai István: Szolnok városközpontja. In: Városépítés 1978/3 pp.15‐18. 
379. Zsitva Tibor: Veszprém városközpont rekonstrukciója. In: Városépítés 1969/3. pp.16‐18. 
 

Internet: 
1. Bibó István: Válogatott tanulmányok I‐IV.  ‐ Közigazgatási területrendezés és az 1971. évi Településhálózat‐fejlesztési koncepció 

http://mek.niif.hu/02000/02043/html/470.html 
2. Előterjesztés Sztálinváros városrendezési tervének jóváhagyása tárgyában ‐ MOL. XXVI ‐ D ‐ 8 ‐ f /1952/88. d. (Magyar Országos 

Levéltár ‐ Városépítő Tudományos és Tervező Intézet ‐ Tervtár ‐ 88. doboz.) http://sztalinvaros.uw.hu/egyeb/eloterjesztes.htm 
3. Erő Zoltán: Műemlékvédelem és városfejlődés 

http://www.varosrehabilitacio.net/media/files/Varosrehabilitacio/varosrehabestarsadalomcikkek/12ErQcikk.pdf 
4. Germuska Pál: A szocialista városok létrehozása ‐ Terület‐ és településfejlesztés Magyarországon 1948 és 1953. között ‐ 

http://www.c3.hu/scripta/szazadveg/24/germuska.htm 
5. Gerő László: Építészeti műemlékek feltárása, helyreállítása és védelme c. 1959‐ben megjelent könyvének átdolgozott VIII. 

fejezetéből ‐ www.eptort.bme.hu/doc/mueml/mueml12.doc 
6. Győr területének felhasználását meghatározó leírás (Jóváhagyva a 2/2006. (I.19.) Kgy. sz. határozattal) 2003‐2005. (Szerk.) Auer 

Jolán, TÁJOLÓ‐TERV Kft.; Németh Iván, Győr MJV PMH Városépítési Iroda 
http://www.gyor.hu/adatok/12_gyor_teruletenek_felhasznalasat_meghatarozo_leiras.pdf 

7. Horváth Zsolt‐Erdei Beatrix: A Kárpát‐Pannon térség város hálózata (lazarus.elte.hu.digkonyv/szakdolg/hzsolt) 
8. Kenyeres István (Kenyeresconsulting Tanácsadó Bt) Salgótarján mj. Város Településrendezési terv Örökségvédelmi 

hatástanulmány 2006. www.kozadat.salgotarjan.hu/?module=docs&action=getfile&id=1205 
9. Kodolányi Gyula : Sziget: az Iparterv ‐ Beszélgetés dr. Borostyánkői Mátyással ‐ Új folyam VII. 2. szám (1998. április) 

http://www.magyarszemle.hu/szamok/1998/2/sziget_az_iparterv 
10. Kubinszky Mihály: Illeszkedés és teremtés  Új folyam XI. 1. szám (2002. február) 

http://www.magyarszemle.hu/szamok/2002/1/illeszkedes_es_teremtes  
11. Kubinszky Mihály: Visszatekintés a huszadik század magyar építészetére 

http://www.magyarszemle.hu/szamok/2001/2/visszatekintes Új folyam X. 2. szám (2001. április) 
12. Kubinszky Mihály: Visszapillantás a szocialista realizmusra Új folyam XVI. 3‐4. szám (2007. április) 

http://www.magyarszemle.hu/szamok/2007/2/Visszapillantas_a_szocialista_realizmusra  
13. Magyarország a XX. Században, in: III. köt.: A második félévszázad építészete (szerk.: Kollega Tarsoly István, Babits, Szekszárd 

1996‐2000.) mek.niif.hu/02100/02185/html/433.html 
14. Dr. Rechnitzer János: A magyar regionális politika története 1990‐ig ‐ 6. előadás ‐ Regionális politika 

http://www.sze.hu/~rechnj/Region%E1lis%20politika/regpol_6_rj.pdf 
15. Simonn Mariann: A hegyekben élő mesebeli óriások ‐ A természet és a modern építészet – esettanulmány 

http://arch.eptort.bme.hu/14/14simon.html 
16. Simonn Mariann: Kalandozások kora ‐ Magyar építészek a 60‐as évek Angliájában http://arch.eptort.bme.hu/25/25simon.html  
17. Simonn Mariann: Minták és módszerek ‐ A hetvenes évek hazai építészete és a karakter 

http://arch.eptort.bme.hu/10/10simon.html 
18. Kötöttségek és kötődések. Identitáskeresés a hazai építészetben 1968‐1972. in: Architectura Hungariae ‐ Kortárs építészet 

2000/4. Http://arch.eptort.bme.hu/kortars8.html. Szalai András:'Tükör által, homályosan...Negyven év építészetéről az Ybl‐díjak 
ürügyén – Architeca Hungarica http://www.architecahungarica.hu/ah_hu/ah_hu_kiadvany_egy.php?linkid=35 (2001.07.14.) 

19. Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében (2003. február) szocháló.hu 
20. Winkler Gábor: Győr ‐ örökségvédelmi hatástanulmány a városrendezési tervek felülvizsgálatához, 2003‐2005. (további szerzők: 

Auer Jolán, Kottmayer Tibor, Németh Iván) 
http://www.gyor.hu/adatok/12_gyor_teruletenek_felhasznalasat_meghatarozo_leiras.pdf  

 


	01CÍMLAP_VÉGLEGES
	02TARTALOM_VÉGLEGES
	03BEVEZETÉS_VÉGL
	04FŐRÉSZ_VÉGLEGES
	05FÜGGELÉKEK_VÉGLEGES

