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Az értekezés célkitőzése: Alsómecenzéf (továbbiakban csak Mecenzéf) és Torna településtörténeti szempontból alig ismert a
magyarországi recenzió számára. A közlekedésföldrajzból kölcsönzött mőszóval élve az általam vizsgált települések mőemléki
árnyékhelyzetben vannak. A tágabb környék mőemléki gazdagsága mellett a Kassai-medence erısen urbanizált világa
mindezidáig csekély tudományos érdeklıdést generált. Holott emlékekben ez a terület sem szegény, amit jól jelez, hogy
Mecenezéf belsı magja egyike Szlovákia 93 mőemléki zónájának.
A dolgozat elsıdleges célja az volt, hogy az építészeti karaktert a földrajz és a társadalomtörténet segítségével írja le és
értelmezze. A két, Kassától nyugatra légvonalban mindössze 30 kilométernyi távolságban fekvı, kisváros kiválasztása önmagában
is komoly elıkészületeket igényelt. A 2006 óta végzett terepmunkák során félszáznál is több Kassa környéki falunak és
kisvárosnak készítettem el fotó és térképi dokumentációs anyagát. Ezen tapasztalatok birtokában merem kijelenteni, hogy a
Kassai-medencében nem találhatnánk két szomszédos, egymástól mégis ily gyökeresen különbözı települési karaktert.
Mecenezéf a Bódva felsı, hegyvidéki szakaszán fekszik, német bányaváros, középkorig visszanyúló autonómia hagyományokkal,
komoly kézmőves tradíciókkal rendelkezik. Torna ellenben a medencére tekint, fejlıdését mindvégig meghatározta a
mezıgazdaság, társadalmi rendszerét a földesúri hatalom, lakosai pedig jobbára magyarok voltak.
A vizsgálat másik, nem kevésbé fontos célkitőzése volt, hogy ne csupán a kisvárosi településkép történeti tényezıit, de a hatvanas
évek nagy fejlesztési koncepciói óta eltelt változásokat is nyomon kövesse. A régi és új településképi elemek kapcsolata éppoly
változatos, mint amilyen változatosak voltak történeti településképeink, és amilyen eltérıek a hatvanas évek óta megfigyelhetı
fejlıdési tendenciák. Torna és Mecenzéf a maga vidékies megjelenésével, de városiasan összetett szerkezetével nem csupán
egy-egy példáját jelenti az örökséghelyzeteknek, de azon belül számtalan árnyalatra mutatnak rá: miként alakultak át a
szegénynegyedek, a gazdák lakta övezetek, a polgárság vagy éppen az arisztokrácia lakhelyei, miként változtak meg a közösségi
terek, a központok, miként hatott a népességcsere, miként a házhelykimérés és miként az ipari beruházás.
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Az értekezés felépítése: A dolgozat központi részét a 6-os és 7-es fejezet alkotja, amelyben a két város karakterológiai leírása
olvasható (Torna településképi vizsgálata, Mecenzéf településképi vizsgálata). Minden további egység e tanulmányokhoz
kapcsolódik: azokat készíti elı, illetve az ott feltárt ismereteket rendszerezi, értelmezi. A bevezetıt követı 2. fejezetben (a falusias
kisvárosi településkép fogalmáról és védelmérıl) azokat a mőemléki szakterületeket vázoltam fel, amelyekhez a dolgozat
közvetlenül kapcsolódik. Kiinduló gondolatom, hogy a mai igen széles palettán mozgó örökségvédelem multidiszciplináris kutatási
gyakorlatot igényel, amelyben egyre inkább helyet kell, kapjanak a modern társadalomtudományok is. Különösen igaz ez a
településképi védelemre, amely szorosan kapcsolódva az urbanisztikai gyakorlathoz, kezdettıl fogva számolt a szociális faktorok
jelenlétével. A területi védelem kialakulásának vázlatos áttekintése után térek rá azokra a sajátos szempontokra, amelyek
megkülönböztetik a komplex történeti örökséget a tisztán építészeti örökségtıl. Kitérek továbbá ezen örökség összetevıire, a táji
kapcsolatra, a telek és utcaszerkezetre, a házformákra, minduntalan utalva arra, hogy a kialakult morfológia mögött korábbi vagy a
jelenben is ható földrajzi, társadalmi és gazdasági okok rejtıznek.

Az áttekintés egyben kijelöli a 6-os és 7-es fejezet

szerkezetének fıbb sarokpontjait és hangsúlyait is. A fejezet további részében a naiv építészet emancipálódásának útját követem
végig, hiszen a két kisváros karakterének legfeltőnıbb jellegzetessége éppen a helyi energiákat és hatásokat összegzı nem
professzionális építıgyakorlatban érhetı tetten. Rámutatok a tényre, hogy a szlovákiai – egyébként igen aktív - népi-falusi
mőemlékvédelem mindezidáig elkerülte a Kassai régiót. E gondolatmenet zárásaként – megelılegezve az örökséghelyzetek
fogalmát – felhívom a figyelmet a vidéki építészeti kutatások során mindezidáig kellıen fel nem tárt huszadik századi folyamatokra.
A tudománytörténeti áttekintés zárásaként definiálom az általam falusias kisvárosoknak tekintett települések legfıbb sajátosságait.

A 3. fejezetben tekintettem át a Mecenzéfet és Tornát magában foglaló tágabb építészeti-néprajzi nagytáj fıbb vonásait (Kassaimedence kutatástörténete és építészeti karaktere). A szlovák és magyar szemlélet különbözısége egyértelmően tetten érhetı: míg
elıbbi a hegyvidéki faépítészet-síksági vályogépítészet dichotómiában gondolkodik, addig utóbbi az alföldi központi táj felıl
tekintve szemléli a házvidékeket. Az áttekintésbıl az is kiviláglik, hogy Kassa urbanizációs hatása jóval erısebb annál, semmint a
medence építészetét besoroljuk valamelyik néprajzi tájegységbe. Ebbıl kiindulva a dolgozat regionális keretét a természetföldrajzi
irodalomban szereplı „Kassa-medencében” határoztam meg. A fejezet további részében a medence településszerkezeti és
házépítési szokásainak fıbb vonásait, valamint a mai örökséghelyzeteket tekintettem át, hogy képet alkothassunk magunknak a
két város regionális beágyazottságáról. Mivel a térségrıl alig találunk építészeti ismertetést, a leírásban fıként nagyobb
összefoglaló munkákra valamint saját korábbi kutatási eredményimre támaszkodtam. A 4. fejezetben pontról pontra haladva
fogalmaztam meg a két város összehasonlításától remélt tudományos eredményeket (Torna és Mecenzéf összehasonlításának
alapkérdései). A regionális érvényő, tehát a két településre vonatkozó primér kérdésfelvetések mellett utalok azokra az általános
hozadékokra, amelyek a naiv építészet korszakainak behatárolása vagy a hatvanas évektıl lezajlott modernizáció tipizálása
kapcsán felmerülnek. Az esettanulmányok elıtti utolsó, 5. fejezetben ismertettem a kutatás gyakorlati lépéseit, az alkalmazott
módszereket, a feltárt forrásokat és irodalmakat (Az empirikus adatok összegyőjtése).
A két várost tárgyaló 6. és 7. fejezet egységes szerkezető, megkönnyítve az összehasonlíthatóságot. A cél mindenekelıtt az volt,
hogy a mai városképben kimutatható jellegzetességek kerüljenek a középpontba, ami egyben azt is jelentette, hogy a középkori
elızmények tárgyalása, azaz a történeti város kialakulása kisebb hangsúllyal szerepel a munkában. A másik oldalon viszont igen
komoly szerepet kapnak azok a huszadik századi modernizációs törekvések, amelyek a századfordulótól a hatvanas évekig
nyomon követhetık, és amelyek a mai, még történetinek tekinthetı települési arculatot döntıen meghatározzák. Mindezen

elızetes megjegyzések után térhetünk rá az esettanulmányok tényleges felépítésére. Néhány bevezetı gondolat után az elsı
alfejezet foglalja össze azokat a földrajzi (helyi energiák) és történeti okokat (helyzeti energiák), amelyek hozzájárultak a város
megszületéséhez és fejlıdéséhez (a történeti város kialakulása). Mindezek után a 18. századtól térképi ábrázolásokkal is
bizonyítható városszerkezeti sajátosságokat és azok változását tekintettem át (a város történeti szerkezete).
Végül a városképi mozaik apró köveit, a lakóházakat vettem sorra, azok történeti változatait és polgárosodó, mezıvárosias formáit
(történeti háztípusok). Az esettanulmányok zárásaként bemutattam mindazokat a modernizációs kihívásokat és morfológiai
alakulásokat, amelyek a hatvanas évek rohamos életmódváltozásával jártak (a történeti településkép felbomlása). Kitérek a táji
kapcsolat jellegében beállt törésekre, az utcahálózat és a telekállomány bıvülésére valamint a történeti belsı mag és a történeti
külvárosok régi és új keverékébıl összeálló mai arculatára. A 8. fejezet egymás mellé helyezi a két városban külön-külön
megfigyelt jegyeket (a két város karakterjegyeinek összevetése). Ennek segítségével kidomborodnak azok a markáns
különbségek, amelyek a két város történeti karakterében kimutathatók, valamint azok a tendenciák, amelyek a mai
örökséghelyzetet befolyásolják. Végül a 9. fejezetben, szorosan kapcsolódva 4. fejezetben megfogalmazott kérdéskehez, kilenc
pontba győjtve foglaltam össze a dolgozat regionális, konkrétan a két helyszínhez köthetı eredményeit valamint az általánosítható,
a tágabb szakmai diskurzushoz kapcsolódó állításait (az eredmények tézisszerő összefoglalása – valamint lásd jelen tézisfüzet is).

Felhasznált irodalmak, források és alkalmazott módszerek: A terepmunkát elıkészítı irodalmazás során a következı
témaköröket kellett részletesen tanulmányozni: (1) általános mőemlékvédelmi diskurzust, különös tekintettel a települési örökség
kérdéskörére, (2) a népi (illetve naiv) építészet szakirodalmát, kitekintve a szlovákiai szerzık munkáira (3) a két vizsgált városra és
környezetükre vonatkozó elemzéseket. Az elsı két témakör kapcsán, azok tág voltánál fogva nem beszélhetünk a teljesség
igényérıl. A harmadik témában azonban törekedtem a Szlovákiában és Magyarországon fellelhetı munkák mindegyikének
felkutatására.
A települési örökség feltárása során több tudományterület módszertanának együttes alkalmazását kellett figyelembe vennem,
úgymint az építészettudományét, a földrajzét, a néprajzét, a történettudományét és a társadalomtörténetét. A módszertani
apparátus két részbıl tevıdött össze: a forrásfeltárásból, illetve a helyszíni terepmunkából. A forrásfeltárás gerincét a történeti és a
jelenkori térképeket valamint a statisztikák képezték. A terepmunka részeként az utcaképek fotódokumentálását, archív fotók
felkutatását, a kiválasztott házak alaprajzi felvázolását és a homlokzatok mérését kellett elvégezzem, valamint strukturált interjúkat
is készítettem. A vizsgálandó szempontoknak a táji kapcsolat alakulása, az utca és telekformák változása valamint az egyes
házformák feltárása voltak. Mindezen alaktani folyamatokat pedig egy társadalomtörténeti szempontú magyarázat révén
értelmeztem, amihez történeti, demográfiai ismeretek voltak szükségesek. A történeti háttér fıként a szakirodalmi munkák alapján
volt megrajzolható, de a huszadik század második felének tanulmányozásakor nem hagyhattam figyelmen kívül az interjúalanyok
visszaemlékezéseit sem.

A TÉZISEKRİL ÁLTALÁBAN

A két téziscsoport különbségei: Torna és Mecenzéf esettanulmányainak eredményeit két egymásra épülı szinten értelmezem.
Az elsı téziscsoport alapkérdése, hogy a Bódva-mente két szélsıségesen különbözı mezıvárosi fejlıdésének, mik az építészeti
karakterben jelentkezı következményei. A második téziscsoport általános mőemléki, urbanisztikai és házfejlıdési diskurzusokhoz
szolgál adalékokkal. Míg az elsı csoportot képezı négy tézis önmagában értékelhetı állításokat fogalmaz meg, addig a továbbiak
már ezekre támaszkodnak, ezeket gondolják tovább. Az általánosítható eredményeket tartalmazó tézisek megalkotásának az volt
a célja, hogy a dolgozat által feldogozott empirikus adatokat a szélesebb szakmai diskurzushoz kapcsolja. Az elıbb
elmondottakból következik, hogy a két szint absztrakciójának mértéke különbözik egymástól. Az elsı szint összehasonlító jellegő,
szorosan kötıdik a megfigyelések helyszíneihez. A második szint elvontabb törvényszerőségeket keres. Míg elıbbi inkább a
tartalmi kérdésekre helyezi a hangsúlyt, addig utóbbi a fogalmi keretekre.
Nem gondolom, hogy egyik vagy másik téziscsoport értékesebb vagy éppen tudományosabb lenne a másiknál. Ha a
törvényszerőségek felsıbbségét hirdetve elfeledkezünk a helyszínen feltárt településszerkezetekrıl és házformákról, úgy a
törvényszerőségek tartalmilag kiürülnek. A másik véglet egyoldalúsága pedig oda vezethet, hogy a tudományos munkát az
enciklopédikus leírásokra korlátozzuk. A két szemléletmód helyes arányainak megragadása korántsem egyszerő feladat. Végsı
soron két komoly veszélyt kellett elkerülni: a törvényszerőségek cáfolhatatlanságának dogmaizmusából következı
közhelyszerőséget, és a helyben feltárt eredmények egyediségét túldimenzionáló provincializmust. A provincializmus veszélyét
éppen azáltal kívántam elkerülni, hogy a feltárt eredményeket egy szélesebb fogalmi keretbe ágyazva, elvontabb
törvényszerőségek formájában is vitára bocsátottam. Az általános eredmények kapcsán pedig már most hangsúlyozom, hogy más
helyszínek bevonásával a tézisek módosításra, kiegészítésre szorulnak majd, hiszen aligha elképzelhetı, hogy két esettanulmány
lefedné a kisvárosi örökséghelyzetek minden aspektusát. Megfogalmazásuk mégsem felesleges, hiszen bizonyos fokú absztrakció
és általánosítás nélkül az empirikus eredmények összehasonlíthatatlanná válnak.

ELSİ TÉZISCSOPORT

1. A történeti tájhasználat visszaszorulása nem mutat összefüggést azzal, hogy Mecenzéf dombvidéki környezetben, míg
Torna medencében fekszik.
A modernitás elıtti településkép értelmezése elválaszthatatlan a határhasználattól, a legközvetlenebb környezet kínálta természeti
adottságoktól. Torna termékeny ártéri földjei a gabonakultúráknak és az állattartásnak, míg a Karszt-hegység délre nézı lankái a
szılıtermesztésnek biztosítottak területet. A városban élık gazdasági helyzetét a 20. század fordulójáig a birtokukban lévı
földterület nagysága határozta meg. Ennek megfelelıen a belterület építészeti karaktere földesúri, gazda-paraszti,
szegényparaszti, illetve utóbbiakkal keveredı kényszeriparos részekre tagolódott. Mivel a határ nem volt kiterjedt, illetve a
legtávolabbi, dombvidéki részek mindvégig megtartották erdıs jellegüket, nem találunk külterületi tanyákat. Határbeli építmények
egyedül a szılıkben állottak, de itt sem indult meg a lakóövezetté válás folyamata. Tornával ellentétben Mecenezéf tájhasználatát
már a középkorban sem a prímér mezıgazdasági termelés, hanem a szomszédos települések bányakincsei, a Bódva és
mellékfolyóinak vízenergiája határozta meg. A táj mezıgazdasági hasznosítása az erdıgazdálkodásra és az önellátást biztosító
állattartásra szorítkozott. Mindebbıl következett, hogy a mecenzéfi tájat a huszadik század közepéig a sőrő erdıség, és az azt
átszelı völgyekben található, száznál is több vashámor kettıssége jellemezte.
Bár a két település merıben eltérı tájgazdálkodási formát képviselt, mindkettıre áll, hogy a huszadik század hatvanas éveitıl a
tradicionális kultúrtáj felbomlott. Mecenzéf környékérıl eltőntek a vashámorok, velük együtt a számtalan mesterséges malomárok
és kicsiny tavacska. Az alacsonyabban fekvı erdıségek helyén hatalmas szántók alakultak ki, a háztáji állattartás, és az azt
kiszolgáló melléképületek kikoptak a település arculatából. A belsı telkek hagyományos mezıgazdasági hasznosításának utolsó
maradványai a rendszerváltással tőntek el. A be nem épült hosszanti parcellák gyümölcsöseinek beerdısödésével egy olyan
romantikus település-táji kapcsolat kezd kialakulni, amely sosem volt jellemzı a városra. Torna belterületi telkeit nagyrészt
beépítették, így a visszaerdısödés csak a szılıhegyre korlátozódik. Itt is elmondható, hogy a rendszerváltás utánra tehetı a még
mővelt ültetvények pusztulása és a présházak rohamos állagromlása. A várhegy szoknyájának átalakulásánál is nagyobb mértékő
azonban a Bódva ártér arculatváltozása. Az egykori vizes élıhelyek a szabályozásokkal eltőntek.

Velük együtt a határ

övezetessége is múlttá lett, és a szántók egészen a folyópartig elırenyomultak. A kisebb földbirtokok összevonása és a
mezıgazdaság gépesítése pedig megszőntette a szántókon belüli mozaikosságot is.

Ezen eredményekre támaszkodva

fogalmazható meg a táj uniformizálódásának tézise (lásd 5. tézis).

Torna és Mecenzéf határhasználata 1850-ben és manapság

2. Mecenzéf középkori eredető rendies autonómiája szélsıségektıl mentesebb karaktert hozott létre, homogénebb telekés házállománnyal, mellérendelı településszerkezettel. Mindez a hatvanas évektıl rohamosan megváltozó viszonyokhoz
sérülésmentesebben volt képes alkalmazkodni, mint a földesúri hatalom árnyékában kialakult, erısen heterogén Torna.
Mecenzéf társadalmi és építészeti viszonyait a századfordulóig meghatározta a késı középkorban megszerzett rendies
autonómiája. A bányavárosi jogok mellé járult a kézmőves termelést, sıt a település egész életét szabályozó céhrendszer
különbségeket nivelláló hatása. Az önkormányzatiság építészeti lenyomata a fıtéren álló templom, amelynek kegyúri jogait a 18.
századtól a városi tanács gyakorolta. A fıtér nagyobb központi telkei kivétel nélkül közösségi érdekeket szolgáltak, mint az iskola,
a városháza vagy a plébánia. A 19. század végéig a magántulajdonban lévı telkek közel egyforma méretőek voltak. A közösség
kínosan ügyelt a vagyoni különbségek mérséklésére. A rendi társadalom tagozódása kimutatható ugyan, de a patríciusházak és az
egyszerő polgárházak közötti léptékdifferencia nem számottevı. A szegényes Grund és a gazdagabb központ közötti eltérések
majd csak a századforduló után válnak számottevıvé, mikor is az elıbbi rész stagnáló utcaképe és az urbanizálódó centrum
közötti feszültség az utcaképben is érezhetıvé válik. Ám még ez a polarizáció sem feszítette szét véglegesen a korábbi város
léptékbeli kiegyenlítettségét.
Torna történetére ezzel szemben már a korai idıktıl kezdve a centralitás volt a jellemzı. Temploma a katolikus államszervezés
jóvoltából épülhetett fel, amelynek beszédes jele magának a templom helyének a kijelölése. A dombon álló, város felett uralkodó
épület morfológiai értelemben átmenetet képez a környezetétıl elzárkózó kolostorépítészet és a városi plébániaegyház között. A
megyeközponttá váló Bódva-menti település a középkor folyamán újabb monumentális építészeti hangsúlyt kapott a kiépülı
fellegvár jóvoltából. Ennek öröksége a 17. századtól közvetlenül a város szerkezetébe ékelıdı földesúri kastélyközpont. A
környezı falvakat is irányító uradalom energiái évszázadokon át e monumentális központ köré szervezıdtek, aminek
eredményeként a települési szövettıl némileg idegen struktúra jött létre. Kicsiben mindez megismétlıdött a vármegyeháza
esetében, amely szintúgy messze meghaladta a település falusias arculatának léptékét. A rangos építészet ezen alkotásai a
településkép szélsıségeinek felsı csoportját képezték. Alul a 20. század közepéig konzerválódott a népi építészet legegyszerőbb
formakincse. Miközben a környék módosabb községeinek képét a századforduló után a tornácok teszik színesebbé, addig Torna
széles társadalmi rétegeiben alig figyelhetı meg ez a középparaszti építésmód. A Fı utcához kötıdı urbánus házforma pedig nem
a helyi paraszti társadalom felemelkedésének a jele, hanem az izraelita kereskedırétegé és a kialakuló értelmiségé.
Ha összevetjük a két történeti településkép második világháború utáni alakulását, úgy a karakterek pusztulása között számottevı
különbségeket észlelhetünk. A koherensebb mecenzéfi építészet legtöbb eleme fennmaradt. Nagyobb arányban csak a Grund
egyszerőbb mánta házai tőntek el, de még itt is gyakori, hogy az új házak tömegükben követik a régi beépítést. Ezzel szemben
Tornán feltőnı a legértékesebb mőemlékállomány pusztulása éppúgy, mint a háború elıtti szegénység utcáinak átalakulása. A
teljes bontást csak a hetvenes évektıl látványos méreteket öltı, a történeti város egészére jellemzı szegregáció akadályozta meg,
és terelte egy lassú amortizációs pályára. Mindezek az empirikus megfigyelések indokolták, hogy egy általánosabb tézist
fogalmazzak meg a történeti karakter huszadik századi középosztályosodásáról (lásd 8.).

Lásd továbbá: Tamáska M.: Hajnal István történelemszociológiája és a középkori építészet.

Torna alárendelı, illetve Mecenzéf mellérendelı alapszerkezete, illetve eltérı telekállománya

3. Az urbánus településkép vitalitása. A két településen a történeti házállományt két nagy csoportra oszthatjuk. Az elsı a
paraszti, illetve céhes keretek között fejlıdı tradicionális építészet, míg a második a századfordulón kibontakozó polgári
lakáskultúra. Megállapítást nyert, hogy utóbbi polgári karakter a hatvanas évek után nagyobb arányban maradt fenn
mindkét helyen, függetlenül attól, hogy az ezt létrehozó társadalmi csoport mindkét településen felszámolódott.
A települési vizsgálat során mindkét helyszínen megfigyelhetı volt, hogy a századfordulótól a népi vagy lokális építészeti
meghatározottság a város módosabb rétegeinek körében visszaszorult, sıt meg is szőnt. Függetlenül a két település korábbi
építészeti hagyományaitól létrejött egy sajátos kisvárosi architektúra, amely azonban csak a központ legfrekventáltabb pontjait
jellemezte. A korábban sem egységes helyi építészeti karakter így újabb réteggel bıvült.
A kisvárosi karaktert létrehozó helyi polgárság építészeti aktivitása a második világháború végén mind Mecenéfen, mind Tornán
drasztikus módon megszakadt. Tornán a zsidóságot deportálták, a közigazgatási állásokhoz kötıdı hivatali réteg pedig elvesztette
hatalmát. Mecenzéf német lakosságát részben kitelepítették, részben a megélhetését biztosító hámorok mőködését
lehetetlenítették el. Azt mondhatjuk tehát, hogy nem csupán a népi emlékekre áll, hogy az 1940-es évek átalakulása felszámolta
az azokat létrehozó szociológiai csoportokat. A polgári emlékek fizikai amortizációja azonban lényegesen lassabb, mint a népi
emlékeké.
Ennek elsıdleges oka az épületek minıségében keresendı. A huszadik század elsı felének magas technológiai színvonala
biztosította, hogy tömbszerőségükben az épületek átvészelték az elmúlt évtizedeket, és ha nem is a korábbi presztízsükkel, de
továbbra is értékes részét képezték a hatvanas évek után kialakuló új lakásállománynak.1
A polgári építészet fizikai amortizációjának relatíve lassú üteme mögött egy társadalomtörténeti ok is felsejlik: konkrétan az ezt
létrehozó csoportok hirtelen eltőnése. A hagyományos házfejlıdés történetszociológiai vizsgálata rámutatott arra, hogy a
mobilizálódó alsóbb rétegek elıszeretettel integrálják a közvetlenül felettük álló csoportok építészeti nyelvét. Ilyen mintaátvétel
révén jelent meg Abaúj-Torna megyében a tornác, késıbb pedig a második utcai szoba. De hasonló mintakövetés érhetı tetten a
parasztházakon megjelenı eklektikus ablakkeretek és szecessziós vakolatarchitektúrák esetében is. A háború végén eltőnı
polgárság lakóházaiba költözı lakosság egyszeriben olyan építészeti környezetben találta magát, amelynek elemeit már korábban
is szívesen átvette volna, de erre nem voltak meg az anyagi lehetıségei. Ebbıl a helyzetbıl következik, hogy a polgári lakásokba
kerülı rétegek jó ideig nem láttak maguk felett álló mintaadó építészetet, mivel ık használhatták a legjobb minıségő lakásokat. A
házfejlıdés természetes menete évtizedekre megállt, és csak a hatvanas évek végén jelentkezı új lakásigényekkel folytatódott,
immár egészen más körülmények között.
Lásd továbbá: Tamáska M.: Amit a huszadik század meghagyott. Településképi örökséghelyzetek
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Más kérdés, hogy a polgári építészet reprezentatív funkciói, mint az egymásba nyíló utcai szobák vagy az eklektikus-szecessziós homlokzatok
nehezen voltak összeegyeztethetık az új társadalmi elvárásokkal. A kereskedelem átalakulásával pedig csökkent az igény a bothelyiséges
kereskedıházak iránt is. A történeti polgárság építészeti formanyelve ezekben a részletekben igen sok károsodást szenvedett, amely
településképileg leglátványosabban az épületek homlokzati architektúrájának lecsupaszításában jelentkezett.

Kassa vidékén.
Tamáska M.: Double-decked peasant House in Ťahanovce
4. Mecenzéf hagyományos építészetének németként való definiálása hozzájárult annak megmaradásához, míg a hasonló,
nemzetiségi (magyar) megfeleltetés elmaradása Tornán a település máig tartó arculatvesztésében játszott szerepet.
Mecenzéf építészetére a szakma több mint száz évvel ezelıtt figyelt fel elıször. A magyarországi néprajzi házkutatás
mérföldkövének számító budapesti világkiállításon Abaúj- Torna vármegye nemzetiségi építészetét egy mánta ház képviselte.
Szándékosan nem írtam német házat, hiszen a mecenzéfi lakosság a nemzetté válásnak ebben a szakaszában erısebben
kötıdött a magyarsághoz, mint a nagynémet eszméhez. Változást csak a két világháború közötti népi német (Volksdeutsch)
mozgalom hozott. A háború utáni megtorlások eredményezték, hogy Mecenzéf kulcsfontosságúvá vált a kárpáti németség
identitásában, hiszen egyedül itt maradt meg viszonylag nagyszámú, kompakt német nyelvsziget Szlovákiában. Érthetı, ha ezzel
együtt a Bódva-mente építészeti hagyománya is felértékelıdött. Elsıként a vashámorok nyertek szimbolikus tartalmat, de a
rendszerváltás után a régi mánta ház is része lett a kisebbség önképének. Mecenzéf védett belsı magja ma viszonylag széles
körben ismert és elismert a szlovákság körében is, úgy is mint „tipikus német kisváros”. Mindez nagyban emeli a még megmaradt
lakóházak értékét, ami végsı soron azok megmaradását segíti elı.
Torna magyar volta a századfordulón sokkal egyértelmőbb volt, mint Mecenzéf német jellege. Mivel a város karaktere nem tért el
jelentısen a régió átlagos falvaitól, nehezebben észrevehetı értékkel bírt, bír mind a mai napig. Sokatmondó, hogy míg a régi
Mecenzéfrıl fennmaradt képeslapok kedvelt témája volt a polgárházak alkotta utcakép, addig Tornáról a központ néhány
impozánsabb épületén kívül zömmel csak a várat ábrázoló felvételek maradtak fenn. A szegénység lakónegyedei egyáltalán nem
szerepelnek a város kirakatában. A népi építıkultúra olyasmi kulturális átértelmezıdése, mint ami Mecenzéfen a Grund nevő
városrész kapcsán kimutatható volt, Tornán teljességgel hiányzott. Torna ruralitása mindvégig leküzdendı teher maradt a
fejlıdésben megrekedt egykori megyeszékhelyen. Az 1920 után kisebbségbe került magyarság kulturális identitáskeresése pedig
nem terjed ki a hagyományos építımód felfedezésére. A tornaiak sem a népi lakóházakat, sem a századforduló kisvárosi
architektúráját nem tartják jellegzetesen magyarnak – áttételesen saját identitásuk részének - amibıl következik, hogy védendı
értéknek sem. Az urbánus házakat egyébiránt inkább a helyi izraelita közösséggel azonosítják, míg a népi építészetet a paraszti
múlttal. Torna tehát olyan (erısen asszimilálódó) magyar város, ahol a kulturális önazonosságnak nem része az építészet. Érthetı,
ha ezen érzelmi töltet nélkül a helybeliek nem szívesen vállalkoznak a költséges felújításra.
Lásd továbbá: Tamáska M.: Stadtbild und ethnische Identität in Untermetzenseifen 1920-1944.
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5. A szövetkezetesítéssel és a kisebb külterületei ipari üzemek felszámolásával valamint a mezıgazdasági termelés
gépesítésével területünkön a falusias kisvárosok differenciált táji környezete helyébe egy nagymértékben uniformizált,
mozaikosságát elvesztı táji keret alakult ki.
A magyarországi és a nyugat-európai szakirodalom különös figyelmet fordít a huszadik század második felében lezajlott
szétterülés problémájának. Mindez indokolt, hiszen a hazai településrendezés néhol nem akart, máshol pedig jobbára nem tudott
megálljt parancsolni ennek a folyamatnak. Kassa környékén ugyanakkor az adminisztratív beavatkozások – a termıföld védelmére
hivatkozva - eleve gátat szabtak a zártkertek kialakulásának és beépíthetıségének.2 Mindez lehetıséget teremtett arra, hogy a
kutatás során a táji és települési kapcsolat más vetületeire koncentrálhassak. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a korábbi
mozaikos tájhasználat - amely erıs lokális sajátosságokkal bírt - átadta helyét egy uniformizálódott, a helyi adottságokat kevésbé
szem elıtt tartó gazdálkodásnak.
Az uniformizálódás mögött elsısorban a szövetkezetesítés, és az azt követı nagyüzemi gazdálkodás, a gépesítés valamint a
termelés racionalizálása, a megyényi vagy akár országnyi területeket egységesen kezelı szemlélet figyelhetı meg, mint egy-egy
jellemzı háttérváltozó. E háttérváltozók közül a dolgozat a gépesítés kiemelt szerepére hívná fel a figyelmet, amely ellentétben a
kollektivizálással nem kötıdik a szocialista berendezkedéshez. A gépesítés hasonló módón racionalizálta a tájhasználatot a
nyugat-európai országokban, mint területünkön. S mivel a gépesítés a kézmővesség ellentétpárja, érthetı, ha a kultúrtáj
legsérülékenyebb elemei az intenzív emberi munkát igénylı foglalatosságok, mint a kis alapterülető dombvidéki szılıültetvények,
a gyümölcskertészet vagy a családi kisüzem. Az ezeket a tevékenységeket kiszolgáló építészet - különösen, ha a határban és nem
a belterületen alakult ki – rendkívül gyorsan pusztul.3. Ennek oka, hogy ezeket a létesítményeket már megépítésük idejében is
merıben funkcionális, és ezért nehezen átalakítható megoldások jellemezték.

Az így elıállott szituációnak volt egy közvetett hatása is, mivel az építési terület szőkössége hozzájárult a településen belüli telekbeépítés
intenzifikálódásához.
3 Az alföldi tanyahálózat pusztulása hasonló okokra vezethetı vissza.
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6. A szerkezeti expanzió örökséghelyzetei: A történeti mag és az új településrészek kapcsolatának három
örökséghelyzete határolható el egymástól, a meglévı szerkezeti elemekre való ránövés (hosszanti növekedés, dőlıutak,
telekátvágások), családi házas telepszerő bıvülés illetve tömbházas hozzáépítés.
A szerkezeti expanzió örökséghelyzetei nem kínálnak lezárt tipológiát, ugyanakkor megkerülhetetlen problémára világítanak rá,
nevezetesen a régi és az új város viszonyára. Már a legelsı településképi vizsgálatok is természetesnek vették, hogy az építészeti
szövet változik, minden nem kerülhet védelem alá. A kérdés csupán az volt, mit tekintsenek történetileg adottnak, és mi legyen
ahhoz képes az új. Az ötvenes-hatvanas években a 19. század közepén húzták meg azt a határt. A huszadik század hatvanashetvenes éveinek modernizációja után ma úgy érezhetjük, hogy a történeti építészet az 1945 utáni átalakulással zárult le.
Különösen így van ez vidéken, ahol a tradicionális életmód és térhasználat sok elemében a kapitalista idıszak során is
fennmaradt, és csak a huszadik század negyvenes-ötvenes éveiben lépett be végelegesen a modernizáció folyamatába.
A dolgozatban régi és új szerkezetiség viszonyát magam is az 1945-ös fordulat mentén vizsgáltam. Ugyanakkor a részletes
adatgyőjtés azt is kimutatta, hogy csak a hatvanas évektıl beszélhetünk a lakásigények robbanásszerő átalakulásáról, a paraszti
hagyományok felszámolódásáról. Az akkoriban hirtelen megnövekedett lakásigényekbıl következı szerkezeti expanzió (a tárgyalt
kisvárosok példáját általánosítva) három módon volt kielégíthetı. Az elsı módszer a történeti szerkezetek növekedésének jól
bevált elveit követte. Ennek során megfigyelhetı a telekátvágás, aminek eredményeként az eredetivel párhuzamos új családi
házas sorok jöttek létre, vagy a hosszanti növekedés a korábbi dőlıutak, távolsági utak mentén történı parcellázással. Elıbbiektıl
jelenısen eltér a telepszerő bıvítés. Az építési mód az ilyen településrészeken is követi a családi házas formát, de a telek és
utcarendszer logikája nem érthetı meg a történeti településbıl kiindulva. A telepek rendszerint külön egységet képeznek, és csak
egy bekötıút révén csatlakoznak a történeti kisváros utcahálózatához. Végül a harmadik a lakótelep, amely mind a telekrendszerő
hagyományokkal, mind a kisházas beépítéssel szakít, mikor is a történeti településkép legalapvetıbb karakterelemeit sem veszi át.
Lásd továbbá: Tamáska M.: Amit a huszadik század meghagyott. Településképi örökséghelyzetek
Kassa vidékén.

Keresztutcás alapszerkezet bıvítési sémái a huszadik században. Bal oldalt a történeti formák továbbélése, jobb oldalt a
telepszerő hozzáépítések (családi házas övezet és lakótelep)
7. A régi és az új városrészek eltérı viszonyából következıen különbözı jellegő problémákkal szembesül a
településszintő mőemlékvédelem. Ha a városközpont elköltözött, úgy a terület szegregációját kísérı, a mezıvárosi
karakter egyszerősödéshez vezetı kihívással kell szembenéznie. Ha a történeti központ szerepét megtartotta, úgy a
modern funkciók és a történeti szövet közötti feszültségek kezelése a legfontosabb feladat.
A történeti központ a városkép megırzıdésének szempontjából kiemelt jelentıséggel bír. Általában itt összpontosul a mőemlékileg
számba jöhetı épületek (templom, városháza, plébánia) legtöbbje, de az esetek nagy százalékában maguk a lakóházak is itt a
legimpozánsabbak. A városkép alakulása szempontjából tehát különösen fontos megérteni az elmúlt hatvan év urbanisztikai
változásait, a központok szerepének átértékelıdését. Örökségtipológiámban csupán két eset általános leírására vállalkoztam. Az
elsı, amikor a növekvı várostest nem feszíti szét a korábbi hierarchiaviszonyokat, és a történeti centrum az új negyedeket is
kiszolgálja. A második eset, ha az expanzió eredményeként a központ eltolódik, és a korábbi belváros közösségi jellegének helyét
fokozatosan átveszi a lakófunkció uralma.
A központ megmaradásának feltétele, hogy az új részek egyenletesen nıjenek rá a korábbi várostestre, azt körben vagy félkörben
öleljék körül. Az ilyen esetek lényeges vonása, hogy az új telekkimérések egymással is zömmel a régi utcahálózaton keresztül
érintkeznek. A városmag történeti épületeinek egy terjedelmében mindenképp, de sokszor lakosságszámában is megnövekedett
várost kell ellátniuk. Ehhez járulnak az életmód változásából következı kihívások, mint a közlekedési terhelés vagy az új
fogyasztási szokások. A fı kérdés az, hogy a városmag egykor más társadalmi körülmények között létrejött szerkezetisége képese alkalmazkodni az új igényekhez. Viszonylag könnyő a funkcióváltás például a koraújkori vásárterek esetében, hiszen kínálják a
parkosítás lehetıségét. Ugyancsak életképesek az eredetileg is bolthelyiséggel ellátott urbánus épületek, amelyek továbbra is
alkalmasak kisebb üzleteknek, cukrászdának.
Az egyszerő, kis alapterülető régi lakóépületek ugyanakkor aránytalanul kis forgalmi értéket képviselnek a telek árához képest.
Nyilvánvaló, hogy pusztán gazdasági megfontolások nem elégségesek a megmaradásukhoz. Szintén problémaként jelentkezik,

hogy a kialakult történeti háztípusok közül alig akad olyan, amely képes lenne befogadni a nagy alapterületet igénylı funkciókat,
mint amilyeneket pl. egy nagyáruház megkövetel. A városszövetbe így kortárs épületek ékelıdnek, ami könnyen felboríthatja a
településrendet.
Míg az elızıekben leírtak inkább a központ túl gyors fejlıdésének velejárói, addig a mezıvárosi karakter egyszerősödése sajátos
szegregáció eredménye. A korábbi központból elköltözı hivatalok és kereskedelmi egységek épületei üres vázként maradnak
hátra a fokozatosan lakónegyeddé süllyedı városmagban. Ha a régi épületekhez nem kapcsolódik mőemléki tartalom, úgy pusztán
piaci alapon ezek a házak értéktelenebbek, mint az új lakások. Következésképpen a kevéssé tehetıs rétegek áramolnak a régi
belvárosba. A mindennapi állagmegırzés nehézségei mellett a „fényőzı” részletek megırzésére egyáltalán nem jut energia. Az
eklektikus vakolatarchitektúra és a jólétet szimbolizáló hatalmas fakapu a legveszélyeztetettebb elemeknek számítanak egy ilyen
átalakulásban. De hasonló egyszerősödés érhetı tetten a volt bolthelyiséges házaknál is, ahol az utcai ajtót befalazzák, a
kirakatszekrényeket leszerelik. Összességében elmondható, hogy a funkcióját vesztett történeti mezıvárosi központ mai képe
inkább falusias hatású, mint hatvan-hetven évvel ezelıtt volt.

8. Az építészeti emlékek „középosztályosodása”. A történeti építészeti karakter legsérülékenyebb elemei a régi település
szociális rétegzıdésének két szélén találhatók: a reprezentatív köz- és magánépületek valamint a másik végleten a volt
szegénység építményei.
A huszadik század második felének gyors társadalmi átalakulása nem egyforma mértékben hatott a történeti épületállományra. A
hatás eredıjét abban kereshetjük, hogy egyrészt általánosan növekedett a lakásokkal szembeni civilizációs elvárás, másrészt
megszőntek a korábbi társadalmi hierarchiaviszonyok. A két tényezı együttesen a történeti házállomány szélsıséges értékeinek
pusztulását gyorsította fel. A legszegényebb, legegyszerőbb építményekét azért, mert azoknak alacsony belmagassága és csekély
lakótere volt, valamint a használt építıanyagok miatt túlságosan drágán, esetenként egyáltalán nem voltak korszerősíthetık.
Ehhez járult az a könnyen belátható társadalmi ok, hogy a helyi értékrendben a népi építészet nem a tiszta szerkezetiség
sallangoktól mentes alkotási folyamatának szimbóluma volt – miként azt a modern mozgalom állította– hanem sokkal inkább az
elmaradottságé. Ha mégis elkerülték e házak a bontást, úgy emögött a helyi társadalom bizonyos csoportjainak tartós lemaradása,
a történeti városrész egészére kiterjedı szegregáció figyelhetı meg.
Miközben a népi építészet legarchaikusabb emlékei egyszerőségük folytán koptak ki a településképbıl, addig a legértékesebb,
leginkább monumentális hatású tömbök éppen kifinomultságuk miatt sorvadtak. Ezek az alkotások (kastélyok, uradalmi malmok,
közraktárak, közigazgatási szerepüket vesztett városházák stb.) egy komplex gazdasági és társadalmi rendszer zárókövei voltak.
A háború után ezek a rendszerek felbomlottak, és velük együtt pusztulásnak indultak építészeti kifejezıdéseik is. Léptékük folytán
csekély esélyük volt a természetes átalakulásra, hiszen a hatvanas-hetvenes évek lakásigényeit még egy nagyobb kúria is
túlszárnyalta, nem beszélve a kastélyokról, illetve azok gazdasági melléképületeirıl. A fenntartás szinte minden esetben központi,
mőemléki gondoskodást igényelt volna, illetve igényelne mind a mai napig.
A túlságosan szegényes és a túlságosan monumentális emlékek közül kétségtelenül elıbbiek a veszélyeztetettebbek, hiszen nem
rendelkeznek immanens értékekkel. Nem állíthatjuk, hogy a másik oldalon kimutatható mőemléki védelem ténye önmagában
garantálná azok fennmaradását, de a jogi aktussal láthatóvá válnak, mint kulturális örökségek. Ugyanez nem mondható el a

szegénynegyedek építészetérıl, ami miatt egy urbanisztikai beavatkozás esetén az örökségvédelem leginkább ezen épületek
kárára köt kompromisszumot a befektetés profitszempontjaival.
Az imént elmondottak következménye, hogy a szélsıségekre nehezedı nagyobb mértékő társadalmi avulás – ha egyéb tényezık
pl. a szegregáció vagy a mőemlékvédelmi intézkedés nem állítják meg – hozzájárul a történeti településkép egységesedéséhez. S
mivel e középre húzó egységesülés általában a mezıvárosi építészet hagyományos urbanizációjában ölt testet, érthetı, ha a
kisvárosok arculatának többrétegő karaktere helyébe egy homogenizálódó emlékanyag lép. A különbözı helyeken fennmaradó
emlékanyag ily módon nagyobb hasonlóságot mutat egymáshoz, mint azt a korabeli körülmények indokolnák. Bár azt is hozzá kell
tenni, hogy éppen a két város vizsgálata során sikerült kimutatni, milyen sokrétő örökséget jelent a századforduló polgárosodó
építészete maga is.
Lásd továbbá: Tamáska M.: Amit a huszadik század meghagyott. Településképi örökséghelyzetek
Kassa vidékén.
Tamáska M.: Hagyományos és modern falusi lakóházak örökségszociológiai vizsgálata.

9. Végül hozzászólva a magyarországi népi (falusi, naiv, anonim, vernakuláris) építészetkutatás házfejlıdés vitájához a
következı evolúciós felosztást javasolja a dolgozat:
1. urbánus építészet 1900-1960.
2. naiv építészet új stílusa 1867-1960-ig,
3. naiv építészet régi stílusa 1867 elıttrıl továbbélı reliktumokkal.
Utolsó tézisem csak áttételesen kapcsolódik a településszintő mőemlékvédelemhez, amikor annak csupán legkisebb elemének,
nevezetesen a lakóházaknak a fejlıdését veszi górcsı alá. A vidéki lakóházfejlıdés diskurzusában a néprajzi és történeti
megközelítések dominálnak. Ebbıl következik, hogy nagyobb figyelmet fordítanak a 19. század végén kialakult táji dialektusok
eredetének, mint 20. századi felbomlásuknak. Egy szociológiai, társadalomtörténeti szempontú lakóházvizsgálat ugyanakkor
erısebben jelenközpontú. Tipológiám kiinduló pontja éppen ezért nem az egyébként csak régészetileg igazolható régmúlt volt,
hanem a recens településképben megtalálható házrétegek öröksége. Mivel a helyszínek mezıvárosok voltak, érthetı módon az
urbánus átalakulás kiemelt figyelmet kapott (1. urbánus építészet 1900-1960). Ez a viszonylag fiatal házréteg képviseli a
kisvárosok legkarakteresebb részét. Egyben ez a háztípus az, amely a vasút kiépülésével párhuzamosan táji dialektusoktól
független architektúrát teremtett. Ez az építészet polgári ideálokat valósít meg: tágas belsı tereket, egybenyíló szobákat, a konyha
és a lakásrész szigorú elválasztását. Ha úgy tekintünk a mezıvárosi polgárházra, mint egy fejlıdés koherens záródarabjára –
amely idıvel akár emeletes házzá is növekedhetett volna – úgy látnunk kell, hogy számos eleme a virágzó népi építészet
részeként alakult ki.
Az elızıvel részben egykorú, részben régebbi réteg képezi tipológiám második elemét (2. naiv építészet új stílusa 1867-1960). Ha
a korábbi archaikus formákkal vetjük össze integrálódó jegyei mutatkoznak meg, ha a városi lakóházhoz hasonlítjuk, regionális
meghatározottsága tárulkozik fel. A konyha centrális elhelyezkedése például általános jellemzıje, függetlenül attól, hogy korábban
szokásban volt-e az adott vidéken ez a térrendszer. A tüzelıberendezések a zárt füstelvezetés, majd a gyári termékek irányába

egységesülnek. Az anyaghasználat a téglafalazat felé konvergálódik. A táji karaktert olyannyira meghatározó növényi héjazatokat
felváltja a cserép vagy más szilárd anyag. Mindezek általános jellemzık, amelyek nem annyira a korábbi építészeti
hagyományokkal, mint inkább az átalakulás idejével és sebességével mutatnak összefüggést.
A naiv építészet újdonsága mindenekelıtt a táji karaktert leginkább kifejezı, a természeti tájhoz leginkább kötıdı régi stílusú
építıhagyományokkal összevetve értelmezhetı (3. naiv építészet régi stílusa 1867 elıttrıl továbbélı reliktumokkal). Ez az
archaikus házréteg anyaghasználatában és térrendszerében rendkívül erıs táji eltéréseket mutat, akár faluról falura is változhat.
Néhány közös jellemzıje, mint a kicsiny falnyílások, az alacsony belmagasság és a csekély alapterület miatt a régies stílusú
lakóépületek eredeti lakófunkciójukat már alig képesek betölteni. Nyaralóként, mélyszegénységben élık hajlékaként vagy esetleg
múzeumként üzemelnek. A településszintő in situ mőemlékvédelem számára ezen leginkább egzotikus és értékes, ugyanakkor a
legkevésbé praktikus épületek jelentik a legnagyobb kihívást.

Lásd továbbá: Tamáska M.: Kockaházat a skanzenbe? Az utóparaszti háztípus helye a vidéki házfejlıdésben.
Tamáska M.: Hagyományos és modern falusi lakóházak örökségszociológiai vizsgálata.
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