BEVEZETİ RÉSZ

1. ábra: Szlovákia mőemléki térképe (forr: PAMIATKY 2009). Jól látható, hogy a Szepesség képviseli az ország
építészeti értékekben leggazdagabb területét. Kassa környéke a középmezınyben helyezkedik el.

2. ábra: Falumúzeumok (piros) és mőemlék falvak (sárga) Szlovákiában. Kassa környéke fehér folt (saját ábra
ONDREJKA 2003 alapján).
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3. ábra: Szlovákia házterületei (forr: SUPIS 1978).

4. ábra: Kassa-vidék közigazgatási régió
(Alsó- és Felsımecenzéf még egy városként szerepel, forr: OBCE 1999).
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5. ábra: Torna és Mecenzéf mikrorégiója, a Kassai-medence. A legmarkánsabb határ a déli medence és az erdıs
középhegység között húzódik.

6. ábra: A Kassai medence vízrajzának és településrendszerének összefüggése (forr: UPN 2008). Nem csupán a
települések helyét jelölték ki a vízfolyások, de jelentıségüket is. A Bódva és az Ida mentén található valamennyi
történeti város.
3

7. ábra: A Kassai-medence történeti úthálózatának fı tengelyei (Lipszky 1804-10 térképei nyomán). A térség
legfontosabb útja a Kassától Rozsnyóra vezetı kelet-nyugati folyosó. A 19. század elejéig Torna után csak
keskeny, szekérrel alig járható szorosokon lehetett kijutni a medencébıl, ami miatt az állandó postaútvonalat nem
Tornán át, hanem a hegyek irányába, Mecenzéf felé vezették. A 19. század elején kialakított rozsnyói országút
ismét felértékelte a déli útszakaszt, amelynek nyomvonalát késıbb a vasút is követte.

8. ábra: Régies lakóház Szádudvarnokon a 30-as évekbıl (forr: LISZKA 1990: 115 – a könyvben további ábrák is
találhatók egy oromzatos portáról valamint egy zsindelytetıs házról).
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9. ábra: Az 1945 elıtti lakóházak száma a Kassai-medence egyes településein 2001-ben (forr: SČITANIE 2001
nyomán). (n. a. =nincs adat, illetve Bodolló Szepsivel, Hím és Felsılánc Perénnyel, Méhész Udvarnokkal alkot
egy statisztikai települést).
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10. ábra: Az 1945 elıtti házak aránya 2001-ben (forr: SČITANIE 2001 nyomán). (n. a. =nincs adat, illetve Bodolló
Szepsivel, Hím és Felsılánc Perénnyel, Méhész Udvarnokkal alkot egy statisztikai települést).
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11. ábra: 1945 elıtti házak részaránya 2001-ben (forr: SČITANIE 2001 nyomán). Kassától távolodva
észrevehetıen nı a régi házak részaránya.

12. ábra: 1945 elıtt épült lakóházak száma 2001-ben (forr: SČITANIE 2001 nyomán). A térkép nem csupán a mai
állapotokat mutatja, de egyben jelzi a települések háború elıtti súlyát is. Jól látható, hogy a fent bemutatott két
országút mellett sorakoztak a legjelentısebb falvak és valamennyi városias település.
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13. ábra: A város látképének koronája a vár (Kép forr: BOROVSZKY-SZIKLAY 1896: 359).

14. ábra: A tornai vár rekonstrukciós rajza Kınig Frigyestıl (Kép forr: SZATMÁRI 2009 o. n.).

15. ábra. A második katonai felmérés. Torna egy keskeny átjárót foglalt el a várhegy nyúlványa
és a Bódva mocsárvilága között.
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16. ábra: Torna és környékének elsı említései. Torna, az egykori erdıispánsági székhely területén szolgáló és
telepes falvak egész sora jött létre.

17. ábra: Torna részei a 19. századi kataszteri térképen. A magterület, a dombon emelkedı templommal, a város
legrégibb, középkori eredető területe. A Szepsi út másodlagos képzıdmény, a kései középkorban a kora
újkorban alakulhatott ki. A kastély a vár szerepvesztésével párhuzamosan a 17. század legvégén kezdett
kiépülni. A 18. századi katonai térkép már ábrázolja a Fazekas utca és a Békástokaj egy részét is, amelyek
telekátvágással létrejött bıvítmények. Szintén kimutatható a Koplaló nevő negyed korai létezése, amely a vár felé
vivı út mentén, a várostól elkülönülve élte világát. A Templom utca ellenben 19. századi képzıdmény, akárcsak
a zsinagóga környéke.
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18. ábra: Az elsı katonai felmérés. Torna nem egészen szabályos keresztutcás város, hiszen nyugat felé alig
állnak házak. A zárt utcasor inkább a település megyeszékhelyi jogállását jelöli, mintsem a tényleges állapotot.

19. ábra: A második katonai felmérés. Itt már a ma is domináns fésős beépítés látható.
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20. ábra: A királyi alapítású templom dombtetın áll, a településtıl elkülönülve (Rendszerváltás elıtti képeslap).

21. ábra: A városmag a templomhoz vezetı tengely mentén alakult ki, majd késıbb rákanyarodott a Kassai útra.
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22. ábra: A kastély látképe a külsı halastó felıl, mögötte a templommal, a háttérben a várral (Forr: L. Rohbock
metszete, közli MAGYAR 2001: 30).

23. ábra: A kastély együttes a sarokbástyás központi épülettel, a malmokkal és a majorsági melléképületekkel.
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24. ábra: A Fı utca telkeinek átvágásával jött létre nyugaton Békástokaj, keleten pedig a Fazekas utca.

25. ábra: Kézmővesek 1857-ben (piros telkek) és 1869-ben (kék pontok) – (POZSGAI 2000 közlései alapján.) A
tornai kézmővesek csupán kényszerbıl hagytak fel a mezıgazdasági termeléssel, amit jól jelez, hogy a
legmódosabb, központi telkeken találni a legkevesebb iparost. Másrészt a két felvétel között eltelt idıben
viszonylag nagy a változás, ami szintén a foglalkozás ideiglenességét sejteti.
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26. ábra: A város legszegényebb negyedében, a Koplalón nem is igen beszélhetünk parasztgazdaságokról,
csupán a földekbıl kihasított kis házhelyekrıl.

27. ábra: A Templom utca is telekátvágás révén alakult ki, akárcsak a Fazekas utca. Az itteni parcellák azonban
már kevésbé alkalmasak a mezıgazdasági porta szerepére, mert kövesek és kicsik.
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28. ábra: Az izraelita egyházi központ a kastély körüli nagyobb telkek egyikén kapott helyet. Csupán néhány
épületbıl állott, az egyházközség tagjai a városban vettek háztelkeket maguknak.

29. ábra: Torna szociáltopográfiája. Kelet felé a 20. század közepén beépült részt is jelölve.
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30. ábra: Jellegzetes tört kı falazat. Az ablaktokoknál téglákat alkalmaztak.

31. ábra: A Templom utcában néhol a terepadottságokhoz alkalmazkodva alakítottak ki pinceszintet.

32. ábra: A lakosság számának alakulása 1850-tıl napjainkig. A legtöbb régiós településhez hasonlóan a 19.
század Tornán sem hozott népesedési fellendülést. Az ötvenes években azonban a környezı falvakból, így
például Hacsaváról igen erıteljes migráció kezdıdött. A cementgyár felépítésével pedig távolabbi vidékekrıl is
érkeztek szakemberek. A kilencven utáni újabb népességnövekedés már a Kassáról kiszoruló szegénység
tömeges megjelenését jelzi.
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33. ábra: Régies felfalazott házvég vízvetıvel.

34. ábra: A századforduló után divatba füstlyukas megoldás.

35. ábra: Faragott tornácos ház, újabb kontyolt tetıvel és egyszerő vakolatdíszekkel.
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36. ábra: Az esztergált tornác a húszas-harmincas években jelent meg.

37. ábra: A háború elıtti vinklis házak négytengelyesek, álló ablakokkal.

38. ábra: Háború utáni modernizáción átesett vinklis ház. Négyzetes ablakok és sávos vakolat.
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39. ábra: A Falucskáról leköltözık portái az ötvenes évekbıl.

40. ábra: A kereskedıházak homlokzatán a nyílások dominálnak.

41. ábra: A „durchgangos” ház elnevezése németes eredetre utal.
18

42. ábra: A városias villák nem az utcára, hanem a kertre nyílnak. A fedett veranda egészen új színfoltot
jelentett a harmincas-negyvenes évek Tornáján.

43. ábra: A városi villák az utca felé eklektikus eleganciát sugároznak, vagy inkább sugároztak.

44. ábra: Paraszti és polgári homlokzatok és kerítéskapcsolatok.
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45. ábra: Részlet Torna 1862-es tagosítási térképrıl. A város mellett urasági földek akadályozzák a
belterület bővölését. A Bódvához közeli területen legelık, rétek váltják fel a szántókat.

46. ábra: Határhasználat változása a 19. századhoz képest. A munkaigényes ágazatok, mint a szılészet és a
kertészet visszaszorult, úgyszintén a legelıöv. Mindeközben a szántók óriási területeket foglaltak el.
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47. ábra: 1:10 000 topográfiai térkép 1960-ból a szocialista fejlesztések elıtti állapotokat mutatja.

48. ábra: A 2006-os városfejlesztési dokumentum melléklete az elmúlt ötven év változásaival
(zöld 1945). Az új Torna a várostól keletre épült fel.
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49. ábra: Lakóházak számának alakulása (1961-es adat hiányzik). A nagy változás a 60-as, 70-es évekre tehetı.

50. ábra: A mai fı övezetek.

22

51. ábra: Torna utcaszerkezetének változása a középkortól napjainkig. A város szerkezete a 19. század
elejétıl az 1920-as évekig nem változott. Utána egy lassú expanzió kezdıdött, amely a hatvanas
években vált rohamos ütemővé.

52. ábra: A visszacsatolt Tornán látványos állami építkezések zajlottak. A szociális, és nemzeti
indíttatású lakásépítések mellett (ONCSA) a jegyzılak épülete jelentette az igazi áttörést.
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53. ábra: A jegyzılak körül alakult ki a hatvanas évek új városközpontja, amelynek meghatározó tömbje
a szigorúan modern posta épület.

54. ábra: Az új központ leginkább közlekedési csomópont, semmint építészeti együttes.

55. ábra: Torna még a huszadik században is inkább földszintes város, még ha a lakótelepek és a
családi házak ki is léptek a horizontalitás világból.
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56. ábra: A Szepsi útnak az új központtól keletre esı szakasza. Elöl a polgárias villák találhatók.

57. ábra: … majd kései parasztházak következnek.

58. ábra: Végül egy máig megmaradt ONCSA ház zárja le a háború elıtt kiépült részt.
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59. ábra: Utcakép az ötvenes évekbıl. A paraszti hagyományok még vitálisak voltak.

60. ábra: A modern családi házas övezet. A fahiányra hivatkozva elıírták a lapostetıt.

61. ábra: A központi fejlesztések jelképe a lakótelep, elıtérben szolgáltatóházakkal.
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62. ábra: A régi fı utca díszes vakolatarchitektúrája (Bartók László győjteményébıl).

63. ábra. Ugyanott ma csupaszak a falak.

64. ábra: Átalakított üzletportálok. A karaktervesztés a bolthelyiséges házakon is kimutatható.
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65. ábra: Hézagosan zárt utcaképet alkotnak a bolthelyiséges lakóházak.

66. ábra: A Szepsi utca látképe az új lakótornyokkal zavarossá vált.

67. ábra: A régi központ (a Szepsi és a Fı utca keresztezıdése) látképe egykor… (Fı utcáról fotózva, Bartók
László győjteményébıl).
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68. ábra… és ma a volt vendéglıvel (Szepsi utcáról fotózva).

69. ábra: A történeti urbanitás utolsó hírmondója, a Fı utca sarkán álló nagykapus ház.

70. ábra: A szövetkezet egykori díszes portálja (Bartók László győjteményébıl).
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71. ábra: …mára jócskán leegyszerősödött.

72. ábra: A Fı utca a Vármegyeháza után már falusiassá válik.

73. ábra: A Fazekas utca jobb oldala főrészfogas beépítéső.
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74. ábra: Bal oldalon már utcára merılegesen állnak a házak, amelyek közül több „L” alaprajzú is van.

75. ábra: Békástokaj némileg szabálytalan, patakparti településrész.

76. ábra: Az ötvenes évek beépítései a Templom utcában.
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77. ábra: A lapos tetıs emeletes házak szétrobbantják az utcaképet.

78. ábra: A Koplalóhoz vezetı utcarészen még állnak „L” alaprajzú porták.

79. ábra: Kifelé haladva az utca egyre inkább szegénynegyeddé válik.
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80. ábra: A kastély épületén a tetı sem sokáig tarja már magát.

81. ábra: Az izraelita egyházközség épületei még állnak ugyan, de magánházzá átalakítva.

82. ábra: A vár 1964 óta védett mőemlék.
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83. ábra: Szintén korán elismerték a templom országos jelentıségő mővészeti értékét.

84. ábra: Az 1964 óta védett vármegyeháza oldalhomlokzata

85. ábra: … és kapuzata.
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86. ábra: A kastély csak a nyolcvanas években lett mőemlék.

87. ábra: A kastéllyal egy idıben a tiszti kaszinó épületét is felvették a listára.

88. ábra: Utolsóként a templom mellé került Nepomuki szobor zárja a mőemlékek sorát 1986-ból.
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89. ábra: Mecenzéf történeti településrészei. A feltehetıen több szórványból (tanyákból, hámorokból, rövid völgyi
falvakból) álló ısi településképzıdmény a 15. században tömörült a mai fıteres szerkezetbe, amelyhez a Grund
völgyi szakasza csatlakozott. Következı lépésként a Kassa-Szomolnok átmenı út mentén egy rövid keresztutca
alakult ki. A Stószi utca a 18. század fejleménye, amikor a város az elsı virágkorát élte. A 19. században tovább
növekedett a Stószi utca, véglegesedett a Grund szerkezetisége, beépült a Felsımecenzéfre vezetı keskeny
völgy, a Bódva mentén pedig egy malmokból és mőhelyekbıl álló gazdasági övezet jött létre. A századfordulón
megváltoztak a város hangsúlyai. A Fı tér és a Stószi út keresztezıdésében kialakult egy új városközpont,
miközben a Grund és a Felsımecenzéfi utca relatíve elszegényedett. Kelet felé felépültek az elsı gyárak,
megnyitották a vasútállomást.

90. ábra: Alsómecenzéf az elsı katonai felmérésen.
36

91. ábra: Alsómecenzéf a második katonai felmérés idején.

92. ábra: Az anyatelepülés, Felsımecenzéf az azóta elpusztult gótikus templommal. Alsómecenzéf
létrejötte az eredeti Mecenezéf (ma Felsımecenzéf) bányászvárosból kivált hámoriparnak volt
köszönhetı. Felsımecenzéf a Jászó környéki bányászkolóniák egyikeként jött létre, késıbb városi
jogokat is szerzett. Az alsómecenzéfi templom építése idején Felsımecenzéfen már biztosan állt a 19.
században elbontott elsı gótikus egyház.
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93. ábra: A Fı tér eltérı telekméretei arra engednek következtetni, hogy nem egyidejő kiméréssel, hanem egy
hosszabb folyamat eredményeként alakultak ki. A szélesebb (38-40méteres) parcellák rendre egyházi vagy
városi használatban voltak, részben ennek is köszönhetı, hogy a telekaprózódást elkerülték.

94. ábra: A Fı tér egy ovális alakú képzıdmény, amelynek közepén áll a keletelt templom.
Átmeneti formát képez a piacutcás város és a zárt fıteres város között (Walter Bistika győjteményébıl).
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95. ábra: Alsómecenezéf hámorainak térképe a belsı falumaggal 1774-bıl. A késıbbi állapotokhoz
képest feltőnı, hogy akkoriban még csak a Bódva mentén álltak hámorok, a rosszabb adottságú
keresztvölgyekben nem.

96. ábra: A grundi kápolna körül az 1960-as években még faházak állottak. A városi emlékezet szerint
ez a település legrégebbi része (Walter Bistika győjteményébıl).
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97. ábra: A Grund középsı szakasza a telek végén álló szegkovács mőhelyekkel. A patakösszefolyásnál
kiszélesedı részen (Ringplatz) is álltak házak, ezeket azonban egy áradás elsodorta.

98. ábra: A felsımecenzéfi utcára a kicsiny telkek jellemzıek. A Grunddal ellentétben nem egyenes
folytatása a Fı térnek, ahhoz csak egy házhelynyi széles átjáróval kapcsolódik.
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99. ábra: A Stósz-Kassai utca a 17-18. századtól válik a város fı tengelyévé, párhuzamosan a kereskedelmi élet
megélénkülésével. A telekméretek meglepı szabályosságot mutatnak, ami tudatos városfejlesztésrıl tanúskodik.

100. ábra: A Bódva mente a város modernitás elıtti ipari negyede.
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101. ábra: A századfordulós gyárnegyed a vasútállomással az ún. Alsóligetben alakult ki, a várostól keletre.

102. ábra: A korabeli képeslapok elıszeretettel ábrázolták a város születı gyárait (Walter Bistika
győjteményébıl).

103. ábra: A századfordulós városközpont a középkori fıtér és a Stósz-Kassai út egy-egy szakaszának
összeolvadása révén alakult ki, majd 1910 után a vasútállomás felé terjeszkedett.
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104. ábra: A Goldseifenben az 1960-as évekig meglévı cigánytelep a völgy vonalát követte.

105. ábra: Az egykori cigánytábor (Kép forrása: RENZ 2001).
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106. ábra: Régies mánta ház esztétikáját a fı tömegformák adják, a hangsúlyos oromzat és a vízvetı.

107. ábra: Módosabb mánta ház. A falazat már tégla, illetve kı, a házhoz fedett kapubejáró
csatlakozik. Az ablakok aránya nem változott, de a ház egésze szélesebb lett (a fennmaradt
emlékek alapján mintegy 7-8 méter). A fedélszéket kicserélték, eredetileg vízvetıs lehetett.
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108. ábra: A fát felváltó tégla egyetlen épület építéstörténetén belül.

109. ábra: A mánta ház közelítése az alföldi alaptípushoz: a középsı rész fokozatosan a lakás legfontosabb
helyiségévé válik, miközben az ablakméretek jelentısen megnövekednek.

45

110. ábra: A századfordulótól a szegényebb népesség körében a kéttengelyes, nagyablakos
homlokzatok kezdenek elterjedni. A korábbi homlokzati léptékek mellett ez a falsík és a
nyílások arányának elmozdulásával járt együtt.

111. ábra: A központban fedett kapus épületekké bıvülnek a régi mánta házak.

112. ábra: A vasút felé vezetı úton korai városi típusházak állnak, amelyek fıbb tömegükben
(„L” alaprajz fedett kapubeálló) illeszkednek a kialakult helyi városi típushoz.
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113. ábra: Vaskereskedı emeletes lakóháza a fıtér sarkán. Alul a bolthelyiségek fent a lakás (Walter Bistika
győjetméynébıl).

114. ábra: A homlokzatok és kerítés kapcsolatok fejlıdési vázlata Mecenzéfen. Fent a szerényebb régies mánta
ház átalakulása, lent a módosabb nagykapus portáé.

115. ábra: A Dombacher Thal nevő völgyben álló malmok. A régebbiekhez hosszú malomárkokkal
vezették a vizet, az újabbakhoz már kisebb mesterséges duzzasztást alkalmaztak.
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116. ábra: A határhasználat változásai. A hámorok eltőnése és a szántóterületek növekedése a legfeltőnıbb.

117. ábra: Mőködı mőhely csupán egy van Mecenzéfen. A képen látható szerkezetet már nem használják. A
valaha a város szélén álló épületet körbenıtték a családi házak.

118. ábra: A hegykoszorúk övezte belsı mag a száz évvel ezelıtti látképet idézi.
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119. ábra: A lakosságszám alakulása az elmúlt másfél évszázadban. A 19. század közepétıl a 20. század
közepéig a kivándorlás miatt folyamatos a népességfogyás. A hetvenes évek iparpolitikája járási központtá tette
Mecenzéfet, ami pozitív migrációt eredményezett. Az utóbbi két évtizedben már inkább belsı okok, elsısorban a
cigány etnikumhoz köthetı magas születésszám járult hozzá a görbe növekedéséhez.

120. ábra: Mecenzéf 1952-ben.

121. ábra: A lakóházak számának alakulása (1950-bıl és 1961-bıl az adat hiányuk).
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122. ábra: A mai település kiterjedése, zölddel az 1945 elıtti állapot.

123. ábra: A lakótelep szolid, négyszintes tömbökbıl áll.
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124. ábra: Mecenzéf utcaszerkezetének történeti alakulása. A 18. század végére kialakult szerkezetben a
következı 150 év csak kisebb módosulásokat hozott. Ilyen volt a Bódva menti régi ipari terület áthelyezıdése a
Kassai út menti szakaszra, valamint néhány házból álló, ágszerően felfőzött kisebb utcák nyitása. A huszadik
század hatvanas éveitıl a Stószi utcával párhuzamosan alakultak ki az új lakónegyedek.

125. ábra: A kisléptékő épületek között a templom monumentális hatású.
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126. ábra: A fı tér két csücskében még áll néhány a régies mánta házak közül.

127. ábra: A fı tér 40 méteres telkein álló széles homlokzatú épületek, középen a plébániával.

128. ábra: A mángorló ház - ma emeletes lakóház - a fıtér különleges építészeti értéke.
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129. ábra: A századfordulón kiépült Stószi utca központi szakaszán az eklektika hatása érzıdik. A
fıként párhuzamos gerincő házak között itt-ott még láthatóak a régi város léptékét képviselı házak is.

130. ábra: A régies mánta ház karaktere elvész a tetızet átalakítása és a homlokzat modernizálásával.

131. ábra: Kísérlet a régies utcafront visszaállítására.
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132. ábra: A Kovács vagy Kassai utca (Fı tértıl keletre a Stószi utca folyatása) átalakulása 1899 és 1910 között
korabeli fotók alapján. Az átépítéseket a század elejei tőzvész is gyorsította.

:
133. ábra: A Grund egy völgyi falu, amely a fıtérhez csatlakozik.

54

134. ábra: Grundi utcarészlet. Faház már kevés áll, de a beépítés vonala megmaradt.

135. ábra: A Felsımecenzéfi utca házai kicsiny telkeken állnak, ami hektikus beépítést eredményezett.

136. ábra: A Stószi út lényegében egy úti falu, elsı szakaszán főrészfogas beépítéssel.
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137. ábra: A Stószi utcával párhuzamosan halad a város „legelegánsabb” lakónegyede.

138. ábra: A Stószi utca kivezetı szakasza egyre inkább falusias, az országút válik dominánssá.
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139. ábra: A Stószi utca középsı szakaszának legértékesebb épületei boltozott, kapus házak. A képen
láthatót a tulajdonos 2006-ban lebontotta.

140. ábra: A rövid Malom utcában egyetlen oda nem illı épület szétrobbantja az utcaképet.

141. ábra: A Bódva völgyében fut a ma már funkció nélküli malomárok töltése.
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142. ábra: A hatvanas években még csak a „kötelezı” mővészeti emlékeket, a templomot és a Mária szobrot
védték le.

143. ábra: A nyolcvanas években az addigra megszőnt hámoripar emlékei is felkerültek a mőemléki listára.

144. ábra: Kilencvenben került védelem alá a városalapítási (milleneumi) obeliszk.
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145. ábra: A nem kiemelkedıen értékes városháza is felkerült a listára.

146. ábra: Fıként a városias örökség kiválasztására került sor.
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147. ábra: Városi lakóház.

148. ábra: Városi lakóház.

149. ábra: Városi lakóház.
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150. ábra: Városi lakóház.

151. ábra: Utcasori védelem, végén az emeletes polgárházzal.

152. ábra: Végül egy régies porta.
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ÖSZEFOGLALÓ ÁBRÁK

153. ábra: A dombon álló korai alapítású templom Tornán egy hierarchikus szerkezeti viszonyt hozott létre, míg a
kései alapítású mecenzéfi egyház egy centrális térszövetbe ágyazódik.

154. ábra: Torna és Mecenezéf társadalmi csoportjainak jellemzı telekmérete. Mecenzéfen nem
találunk földesúri órástelket, ugyanakkor a közösségi használatú területek rendre nagyobbak, mint
Tornán. A városlakók telekméretei Mecenzéfen egy egalitáriusabb berendezkedésrıl tanúskodnak.
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155. ábra: A keresztutcás bıvülés mindkét településen megfigyelhetı, ugyanakkor igen jelentıs ezen
kereszttengelyek hossza közötti különbség. Ebben földrajzi és társadalmi tényezık egyaránt közrejátszottak.

156. ábra. A fıutcás (Torna) és a fıteres (Mecnezéf) alapszerkezetének hagymás, illetve hosszanti bıvülési
sémája. Az észak-déli fıtengely mindkét esetben ráfordult az azt keresztezı forgalmas megyei útra, majd a
hagymás szerkezet esetében a telekosztások egy tömör, rostos utcahálózatot, míg a hosszanti szerkezet több
száz (akár 600-700! ) méter, hosszan futó útifalu-szerő bıvítményeket hozott létre.
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157. ábra: A lakóházak utcaképi homlokzat átalakulásának fıbb folyamatai. Torna falusi házformái paraszti
hagyományokról tanúskodnak. A századforduló után megjelenı gang a déli területek felıl érkezı hatásként
definiálható, míg a füstlikas (vagy alulkontyolt) tetıformát talán a német bányászvárosok (mindenekelıtt
Rozsnyó) építészete inspirálta. A négytengelyes „L” alaprajzú módos gazdaház már helyi mintákat is talált, az
idıközben kialakult bolthelyiséges mezıvárosi házat és a polgári villákat. Mecenzéf falusi házformái nem
nevezhetık parasztinak. Fejlıdését a belsı orientáció szabta meg, amit a korai mecenzéfi városi házakra
jellemzı zárt nagykapu átvétele jelez leginkább.
A városi házfejlıdésnek Tornán nem voltak elızményei. A zsidó kereskedıréteg a századfordulón funkcionális
megfontolásokból alkalmazta a hosszúházak második utcai helyiséggel történı bıvítését. A honoráció réteg
pedig egyértelmően városi, nagyvárosi mintákat igyekezett követni. Mecenzéfen 18-19. századi nagykapus városi
házak egybeépülésébıl, szerves fejlıdés eredményeként jött létre a századfordulós architektúra.
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158. ábra: A történeti (1945 elıtti) Torna szociális csoportjainak jellemzı lakásalaprajza.
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159. ábra: A történeti (1945 elıtti) Mecenzéf szociális csoportjaink jellemzı lakásalaprajza.
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160. ábra: A mai településképben kimutatható legrégibb lakóháztípus különbözıségei Mecenzéfen (bal) és
Tornán (jobb).

161. ábra: A második világháború utáni telekkimérések alaptípusai.
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162. ábra: A történeti városnövekedés ideáltípusai Mecenzéf és Torna példája alapján. A bal oldali ábra, amely
fıként Mecenzéfre jellemzı, a növekedés hagyományos logikájának továbbélésrıl tanúskodik: hosszanti
növekedés, korábbi dőlıutak beépülése, telekátvágás. A jobb oldali, inkább Tornára jellemzı állapot, mikor az
expanzió új formákban jelentkezik: szabályos utcahálózatú családi házas telepekben és lakótelepekben. Elıbbi
esetben a történeti központ megtartja pozícióját, míg utóbbiban a centrum a régi és az új város közé költözik.

163. ábra: Átalakulás a számok tükrében. Látható, hogy miközben Torna lakossága erıteljesebben gyarapodott,
a házállomány növekedése a két városban hasonló ütemő volt (lakosok száma 2001-ben T: 3213, M: 3661). Az
alsó diagramról az is leolvasható, hogy Mecenzéfnek ma is lényegesen nagyobb a lakás és ház állománya, mint
Tornáé (2001-es adat). Ráadásul a két szám aránya is más (1,3 és 1,6) ami közvetve arra is utal, hogy Tornára
inkább jellemzı a panelépítészet, mint Mecenzéfre.
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