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A téma:
A 20. század közepe a vidék átalakulásának fordulópontja. A spontán folyamatok mellett az építész
társadalom is igyekezett részt venni a folyamatban. Az állami telepítési programokhoz kapcsolódóan
egy olyan építészeti mozgalom kezdett el körvonalazódni, mely egyszerre tartotta fontosnak a
hagyományos falukép megőrzését és a lakásviszonyok modernizációját. A mozgalom második
világháború előtti tevékenysége viszonylag jól ismert, az azonban a szakemberek körében sem
köztudott, hogy 1945 után a népies tervezési gyakorlat nem szűnt meg, sőt, Tóth Kálmán és Rácz
György révén virágkorát élte. A kommunista hatalomátvétel új helyzetet teremtett. A népies
építészet innentől kezdve határozottabban vállalta fel a „nagy építészetből” (tehát Budapestről és a
szocialista városokból) száműzött modern építészeti elveket. A nagy változást azonban az 1960-as
évek jelentették, amikor is a paraszti gazdálkodás felszámolásával a mezőgazdasági építészet és a
lakóházépítés elvált egymástól. Ez az évtized a népies modern vége, amelyet szimbolikusan 1965-os
árvíz és új Mohács újjáépítése jelez: a népies modern utolsó – nagyrészt már csak tervekben létező –
alkotása. Búvópatakszerűen azonban tovább él a gyakorlat, így pl. Hortobágy új község rendezése és
típusházai szembe mentek az akkor általános, városi divatokat és ipari megoldásokat preferáló
építőgyakorlattal. A kiállítás sok egyéb falu mellett ezekről a példákról is közöl dokumentumokat.

A megvalósítás szakmai kérdései
A kiállítás előkészületeként átfogó kutatás folyt a Magyar Nemzeti Levéltár, Magyar Országos Levéltár
(központi állami szervezetek iratai) részlegében (Kutatásvezető: Dr. habil. Tamáska Máté). Ennek
során elsősorban két minisztérium iratanyagára koncentráltunk: a földművelésügyire és az
építésügyire (az elnevezéseik a korszakban változtak). A földművelésügyi minisztérium elsősorban a
földrendező bizottságok és az új telepes községek miatt volt érdekes. Noha a minisztériumnak volt
műszaki osztálya, az inkább végrehajtó, mint tervező feladatot látott el. A vegyes iratanyagban
szálanként kellett kutatni, hogy a főként kérelmekből, beszámolókból álló, rendkívül nagy
mennyiségű dokumentációból terveket tudjunk kiemelni. Sajnos – minként az iratanyag leírásában is
szerepel – az 1956 előtti anyag szinte teljesen hiányzik (a levéltárat ért 1956-os belövésekben
pusztultak el az iratok). Ennek ellenére az 1945 előtti telepítési ügyeket átvevő műszaki osztály
anyagai közt véletlenszerűen találtunk 1930-as, illetve 1940-es évekből származó házterveket.
Ugyancsak értékes anyagra bukkantunk a gazdasági szervezeteknél, elsősorban a Hangya Szövetkezet
megmaradt anyagában. Itt például nem csak beruházásokhoz kapcsolódó háztervek kerültek elő, de a
szövetkezet által készíttetett mintabútorok tervrajzai is (szövetkezeti bolt, szekrények, asztalok stb.).
A legjelentősebb forrásanyagot azonban az építési minisztériumhoz kötődő tervezőintézetek (VÁTI és
elődjei) jelentették. Sajnos háztervek itt csak kis számban fordultak elő, annál több
településrendezési terv. Emiatt a kiállítás alapkoncepcióját is módosítani volt szükséges. Míg az
előzetes elképzelések szerint a házépítés állt volna a középpontban, az iratanyag jellegéből fakadóan
a kiállításon végül a településtervezés került előtérbe. Különösen értékesek a Budapest környéki
falusi gyűrűre készült tervek, hiszen ezek – intenzív betelepülés következtében – meg is valósultak.
Igaz, az eredeti elképzelések sokat módosultak, párhuzamosan azzal, hogy az eredetileg tervezett
paraszti-agrár falvak helyett szuburbán alvótelepülések jöttek létre.
A forrásfeltárás során körülbelül 300 dobozt néztünk át, kb. 200 dokumentumról készült digitális
másolat, ebből kb. 30-40 nagy méretű térkép, melyek digitalizálása különösen nagy odafigyelést és
technikai felkészültséget igényel. Közben olyan forrásanyagok is felbukkantak (1945 kastélyösszeírás,
falufelmérések a nyolcvanas évekből), amelyek a mostani kiállításban nem szerepelnek ugyan, de a
jövőben önállóan kutatandó forrásként szerepelhetnek.

A megvalósítás gyakorlati kérdései
A cél az volt, hogy egy igényes és eredeti forrásokat közlő kiállításon keresztül mutassuk be a népies
modern falutervezés eredményeit. Az eredeti elképzelés szerint fontosnak tartottuk, hogy ne csak a
történész, településtörténész szakembereket, de az építészeket, sőt lehetőség szerint a laikusokat is
megszólítsuk (a kiállítás azonban nem populáris abban az értelemben, hogy a történeti háttér
ismeretét megköveteli a nézőtől). A levéltárban nagy felbontásban, professzionális szinten
beszkennelt képek mellett a kiállítás tematikájába illő korabeli építészeti szaklapok és típusterv
katalógusok képanyagából is válogattunk, illetve ahol erre volt mód és lehetőség, az előkerült
rosszabb minőségű anyagokat grafikussal újra rajzoltattunk, utólagos látványterveket készítettünk.
Az elkészült kiállítási anyag feltöltése a honlapra folyamatban van. A közönség jobb és célzottabb
elérése érdekében nem a MNL virtuális kiállítások felületére fog felkerülni, hanem az állandó
látogatottsággal rendelkező

archivnet levéltári elektronikus

folyóirat

és

portál 2017/4.

mellékleteként jelenik meg: http://www.archivnet.hu (megjelenés 2017/4).
A virtuális kiállítás közvetlen linkje:
http://archivnet.hu/nepies-modern-videkies-modern-valogatas-az-1945-1960-kozotti-falutervezes-leveltaridokumentumaibol

A webes felület egyben lehetőséget kínált interaktív hivatkozások beágyazására is. Ez azért fontos,
mert a tervek jelentős része olyan ismeretlen helyszínt ábrázol (pl. puszták helyén létesítendő
falvakat), amelyek megtalálása önmagában is kihívás (pl. a névváltozások miatt). A virtuális kiállítás
látogatója a google earth ablakra kattintva rákereshet a leírásokban szereplő épületekre, részletekre,
illetve beazonosíthatja a település tágabb földrajzi környezetét. A tervek ugyancsak nagy
felbontásban, zoomolhatóan kerültek fel, így kutatási forrásként is használhatóak.
A kiállítás disszeminációja folyamatban van. Tervezünk szakmai bemutatót, amellyel elsősorban az
építész szakmát kívánjuk megszólítani. Az előzetes egyeztetések szerint a bemutatót neves, a népi
építészettel és annak sorsával napi szinten foglalkozó szakember tartja majd (Dobosyné Antal Anna).
A kiállítás kapcsán a média szakmai fórumait is megkeressük, így elsősorban az epiteszforum.hu,
illetve a Kossuth Rádió „megújuló értékeink” rovatát.

Eredmények:
-

Forrásfeltárás: a levéltár elkülönített tervtárakban őrzött dokumentumok mellett olyan
rejtett értékek is előkerültek, amelyek nem szerepeltek a jegyzékekben, mivel iratanyag
mellékletei voltak

-

tudományos hozadék: noha a háztervezés kapcsán a reméltnél kevesebb forrást találunk, a
falutervezés dokumentációja annál kiterjedtebb volt. Mindez azért fontos, mert megerősíti
ismeretinket, hogy falusias településeink átalakulása 1945 után nem spontán módon, hanem
mérnöki tervek mentén zajlott

-

A digitális technikának köszönhetően a tervanyag szabadon kutathatóvá vált, a nagy
felbontású képek megőrizték az eredeti forrásanyag információtartalmát

-

A szélesebb társadalmi hatását tekintve a tervanyag segítheti a településkép védelem
munkáját azáltal, hogy a „jellegtelennek” gondolt 20. századi faluképek kapcsán felhívja a
figyelmet azok történeti kontextusára, sőt értékeire is. Így pl. az 1945 utáni falutervezés
mának is szóló törekvése, hogy a települést a környező tájjal összekötő zöld allék rendszerét
hozza létre (mai szóval „zöldfolyosókat”). Mint, ahogyan az is sokat mondó, hogy a hatvanas
évek végétől a növekvő közlekedési igények miatt a zöld folyosónak fenntartott részeken
jelülték ki az új autóutakat.

Ezúttal is megköszönve az NKA Építőművészeti Kollégiuma támogatását a kiállítás megvalósításához,

Maradok tisztelettel,

Budapest, 2017. szeptember 14.

Dr. habil. Tamáska Máté
A kiállítás szakmai kurátora

Melléklet: A kiállítás kézirata, nyilvános felülete:
http://archivnet.hu/nepies-modern-videkies-modern-valogatas-az-1945-1960-kozotti-falutervezes-leveltaridokumentumaibol
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6. A népi és a vidéki modern építészet

1. A NÉPIES MODERN
Az alábbiakban látható tervek a magyar vidéki településtervezés meghatározó korszakából
származnak, mely a negyvenes évektől a hatvanas évekig terjedt. Ez a bő két évtized döntő
társadalmi átalakulást hozott vidéken, amit röviden a parasztság felszámolásának időszakaként
lehetne összefoglalni.2 A vidék átalakulásának társadalomtörténeti aspektusai viszonylag ismertek,
ugyanakkor kevesebb figyelmet kaptak mindeddig az átalakulás térbeli következményi.
Mindenekelőtt a volt uradalmi puszták, majd a tanyák felszámolására és a helyükbe lépő új falvakra
érdemes utalni.3 A faluépítés történeti áttekintése rendkívül értékes nézőpontot kínál: rávilágít
például arra, hogy a forrásokban gyakran „szocialista faluként” nevezett új községek voltaképpen
nem a szocializmushoz, hanem a korszak általános mérnökideáljaihoz kötődnek. Ez a mérnöki
szemlélet még a háború előtt alakult ki és egyszerre jellemezte a múlthoz való kötődés (vagy
legalábbis a lokális értékek felismerése) és a radikális modernitás.4 Az elsőre ellentmondásnak tűnő
alapelvekből született meg az összefoglalóan „népies modernként” nevezhető irányzat. Legnevesebb,
a háború előtt és után is aktív képviselői Tóth Kálmán és Rácz György voltak.5
A „népies modern” a harmincas években még inkább népies volt, mint modern, majd idővel inkább
modern, mint népies. A népi tradícióktól való elszakadás olyan mértékű volt, hogy a negyvenes évek
második felétől kibontakozó tervezési gyakorlat ugyan még a népies modern utolsó virágkora, de
egyben a hatvanas évekre kiérlelődő új időszak gyakorlótere is. Utóbbit a népies moderntől való
elkülönítés érdekében vidékies modernként nevezhetjük. A vidékies modern már nem törekedett a
hagyományos falukép fenntartására, különösen nem a hagyományos lakó és gazdálkodó paraszttelek
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továbbvitelére. Jellemzője a múlttal való szakítás, ideálja a vidéki agrár-munkáslakás és a koncentrált
nagyüzemi termelés térben is elválló településrendje. Mintáit egyértelműen a várostervezés,
ipartervezés és lakástervezés korabeli standardjaihoz igazította, ahol ugyanúgy a tömegtermelés és a
funkciók merev elválasztása volt az uralkodó narratíva.6

2. A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS LÉTREJÖTTE
Az imént vázlatszerűen leírt folyamatokról jelen sorok szerzője 2013-ban „Falvak az uradalmak
helyén” címmel jelentetett meg kötetet.7 Ebben szorosan véve az uradalmi falvak sajátos
településrendjének az 1945 utáni felbomlása és az új községek építészete volt a téma (pl.
Nagykarácsony, Mátyásdomb), ám ezzel kapcsolatban a falusi tervezés 1940-1960 közötti általános
tendenciái is feltárulkoztak. Az is világossá vált, hogy a volt uradalmi falvak helyén létesített új
községek csak kicsiny szeletét képezték annak a falurendezési munkának, amely több száz községünk
arculatát írta át a negyvenes évek második felétől kezdve.
A tervezési dokumentumok feltárása volt az elsődleges célja annak a kutatási munkának, amely 2016ban az Magyar Nemzeti Levéltárban őrzött iratanyagot tekintette át, elsősorban az építésügy és a
földművelésügy központi szerveinek dokumentumaira koncentrálva.8 Az előkerült tervek legnagyobb
része településrendezési térkép, jóval kisebb számban találtunk lakóház vagy üzemi épület terveket,
utóbbiak is jellemzően típusterv katalógusból kiemelt anyagok. Ennek megfelelően az alábbi
válogatás is elsősorban a falvak alaprajával foglalkozik majd.
A falvak alaprajzi tervezését a lakóépületekkel, gazdasági épületekkel ellentétben sokkal kevésbé
befolyásolták a népi tradíciók. A népi építészet kutatói kezdetben maguk sem fordítottak nagy
figyelmet a kérdésre. Mindez talán azzal is magyarázható, hogy azt a Teleki Pál fémjelezte hazai
geográfia komoly eredményeket mutatott fel a falualaprajzok rendszerezésében. A népiesnek
nevezhető építészek számára ezért sokáig „földrajzos” témának tűnhetett a falu „kétdimenziós”
szerkezete.9 Bármi is lehetett a háttérben, az egyértelmű, hogy az 1945 utáni falutervezésben nem a
népi hagyományok, hanem a korszak modern várostervezési mintázatai köszöntek vissza. A
falutervezés tehát az épülettervezést jó másfél évtizeddel megelőzve lett inkább modern, mint
népies. A „sietség” másfelől meg is bosszulta magát, mivel a korukat messze megelőző falutervek

6

Kotsis Endre: Mezőgazdasági építészet. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1954. Perényi Imre – Faragó Kálmán –
Major Jenő: Mezőgazdaság és településtervezés. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1962.
7
Lásd 1-es lábjegyzet.
8
A kutatás az alábbi fondokat érintette elsősorban: XIX-D Építésügy (1945-1989); XIX-D-1 Újjáépítési
Minisztérium (1945-1946); XIX-D-2 Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium (1946-1949); XIX-D-3 Építésügyi
Minisztérium (1949-1967) / XIX-K 1 Földművelésügyi Minisztérium (1945-1967) / XIX-K 11 Országos Földhivatal
(1945-1950).
9
Prinz Gyula – Teleki Pál: Magyar földrajz. A magyar munka földrajza. Kir. M. Egyetemi Nyomda, Budapest
1937.

jelentős része papíron maradt vagy a későbbiekben az élet átírta az eredeti kimérések funkcionális
tagolását.
A feltárt dokumentumok végül négy nagy csoportba voltak rendezhetők. Az első rész a Budapestet
körülölelő falusi zónát mutatja be, ahol – nem függetlenül Budapest tervezett rendezésétől –
rendkívül aktív munka folyt. A második rész mutatja be a tulajdonképpeni vidéki tervezést. Azt a
munkát, amely új falvakat álmodott a korábbi uradalmi és tanyás szórványok helyére. A harmadik
rész egy speciális problémát a vidékies modern falutervek és a történeti falustruktúra kapcsolatát
tekinti át. Végül - noha a feltárt források itt voltak a leghiányosabbak - vázlatosan bemutatjuk az
épülettervezés átalakulását is.
Mielőtt azonban a terveket bemutatnánk, a korszak jellemző tervezési attitűdjének érzékeltetésére,
idézzük a szocialista elkötelezettségű Major Máté vezetésével 1946-ban indult Új Építészet folyóirat
célkitűzéseit. Noha szoros értelemben csak a folyóiratról szólnak az alábbi sorok, valójában a háború
utáni regionális, települési és építészeti tervezés főbb sarokpontjait ragadhatjuk meg segítségükkel:

KÉP: 10
„MIRŐL IS SZÓL TEHÁT AZ ÚJ ÉPÍTÉSZET?10
(1) AZ ORSZÁG, VÁROS ÉS KÖZSÉGRENDEZÉSRŐL, MERT ÁTFOGÓ NAGY TERV, EGYSÉGES KONCEPCIÓ
NÉLKÜL AZ ÉPÍTÉSZET RÉSZLET PROBLÉMÁIT NEM LEHET MEGOLDANI.
(2) SZERVEZETT KORSZERŰ LAKÓTELEPEKRŐL, MERT A DOLGOZÓK OTTHONÁNAK MEGTEREMTÉSE
CSAK NAGYOBB, SZERVEZETT EGYSÉGEKBEN ELÉGÍTHETI KI A JOGOS IGÉNYEKET
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Új Építészet 1946/1, 3-4 old.– szerkesztői manifesztum.

(3) LAKÓ KÖZ, IPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLETEKRŐL, MERT EZEK A NAGYOBB EGYSÉGEK ELEMEI
ÉS CSAK JÓ ELEMEKBŐL LEHET JÓ SZERVEZETET FELÉPÍTENI.
(4) AZ ÉPÜLETEK BELSŐ TERÉRŐL ÉS BERENDEZÉSÉRŐL, MERT A KÜLSŐ FORMA A BELSŐ TÉR TÜKRE
ÉS A BELSŐ TÉR EMBERI MÉRETEI A JÓ BÚTORELEMEKEN ALAPULNAK.
(5) AZ ÚJ ÉPÍTÉSI ANYAGOK, SZERKEZETEK, MUNKAMÓDSZEREK ÉS AZ ELŐREGYÁRTÁS KÉRDÉSEIRŐL,
MERT AZ ÚJJÁÉPÍTÉS ÓRIÁSI MUNKAMENNYISÉGET CSAK AZ ÉPÍTÉSZETTECHNIKÁK LEGFEJLETTEBB
(6) „AZ ÉPÍTÉSZET TÖRTÉNETÉRŐL ÉS HAGYOMÁNYÁRÓL, MERT AZ “ÚJ”-SÁG NEM A TRADÍCIÓ
MEGTAGADÁSÁT, HANEM ANNAK HELYE ÉRTELMEZÉSÉT, TEHÁT NEM A FORMÁK SZOLGAI
UTÁNZÁSÁT, HANEM A TANULSÁGOK LEVONÁSÁT JELENTI.”
(7) A TÁRSMŰVÉSZETEKRŐL, MERT AZ IPARMŰVÉSZET, FESTÉSZET, SZOBRÁSZAT, SŐT AZ IRODALOM
ÉS A ZENE SEM VÁLASZTHATÓ EL MEREVEN AZ ÉPÍTÉSZETTŐL, S MÍG EGYRÉSZT EZT A SZELLEMI
TESTVÉRISÉGET KÖZELEDÉSSEL KELL ÁPOLNI, EMELNI, AZ EGYMÁS ROVÁSÁRA ITT-OTT ELKÖVETETT
T HATÁRSÉRTÉSEK ELKERÜLÉSÉRE TISZTÁZNI KELL AZ ÖSSZEFÜGGÉSEKET, A HATÁSKÖRÖKET IS.
(8) TERVPÁLYÁZATOKRÓL ÉS KIÁLLÍTÁSOKRÓL, MERT ALKALMAT ADNAK A MAGYAR (ÉS KÜLFÖLDI)
ÉPÍTÉSZEK ERŐINEK FELMÉRÉSÉRE, A TEHETSÉGEK KIEMELÉSÉRE, A HALADÁST SZOLGÁLÓ
TERMÉKENY KRITIKA GYAKORLÁSÁRA.
(9) ÉS BESZÉLNI FOG AZ ÉPÍTÉSZET GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI PROBLÉMÁKRÓL, MELYEK NÉLKÜL
NINCS REÁLIS TERV, MEGVALÓSULÓ GONDOLAT, KÖNYVEKRŐL, FOLYÓIRATOKRÓL, MELYEK AZ
ÉPÍTÉSZET KINCSEIT GYŰJTIK EGYBE A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL.”

3. BUDAPEST FALUSI GYŰRŰJE
A földreformhoz kapcsolódóan országszerte százezres nagyságrendben osztottak ki új házhelyeket. A
munkát koordináló Országos Földbirtokrendező Tanács helyi bizottságai rendszerint az adott régió
szokásainak megfelelően az út mentén sorban vagy elszórtan, tanyaszerűen mérték ki a házhelyeket.
Mindez a legritkább esetben egyezett a modern településtervezés elveivel, amely éppen a települési
struktúrák tömörítésére törekedett.
Elsőként a Budapest környék rendezését vette át az építésügy a földhivataloktól (a tervek többségét
a még működő Fővárosi Közmunkák Tanácsa jegyezi). A magyar főváros körül viszonylag kiterjedt
falusias gyűrű feküdt. Már a századfordulótól jellemző volt, hogy a vidékről felköltözők nem a
városban, hanem a jóval olcsóbb elővárosi zónában vettek házhelyet. Ez a tendencia a földosztások
után felerősödött.
Mivel a negyvenes években már napirenden volt Nagy-Budapest kialakítása, a környező falvak új
telepeinek rendezése kiemelt feladatként jelentkezett. Eleinte a meglévő települési-társadalmi
adottságok koordinálásával munkás kertvárosi, családi házas övezetek létrehozását szorgalmazták.
Később azonban a vidékies terveket felváltották a nagyvárosi mintázatok, a többlakásos társasházak.
***

KÉP 20
Törökbálint házhelyosztási terve
(XIX-D-2c, 2. doboz, 1946)

A tervezett MÁV telep egy képzeletbeli félkör egy cikkelyét rajzolja elénk, amelynek keleti határát az
akkor még működő HÉV, északi határát a vasút jelölte ki. A központban parkosított főtér található, a
nagyobb utcákon zöld fasorok futnak végig. Ami mindebből megvalósult, az nem több mint az
utcakiosztás. A főteret teljes egészében elfoglalta az iskola épülete, a település főtengelyének szánt
fasor vonalában pedig az autópálya szeli ketté a belterületet.
_____________________

Vasutas telep Gödöllőn
(XIX-D-2c, 1947, 2. doboz, tervező Kovács József)

Az előkészítésnél a szakszervezetet is bevonták, amely a tervet teljes támogatásáról biztosította.
Ennek ellenére a felvázolt telepből egyedül a sportpálya valósult meg. Holott a húszas években
épített neobarokk premontrei gimnáziumot (ma SZIE egyetemi épület) ellensúlyozó vasutas telep a
klerikális Horthy rendszer és az 1945 utáni baloldali (egyelőre még nem kommunista) rendszer
egymásutániságának is szimbóluma lehetett volna.
KEP 25
_____________________

KÉP 30

KÉP 40

Dunakeszi-Alag bővítési terve, illetve kiemelve a Szabadságligeti Vasutas Szövetkezeti Lakótelep
(XIX-D-2c, 1947, 2. doboz, tervező Jankovich István)

Dunakeszi összekötése a fővárossal régóta napirenden volt, hiszen ez a község adott otthont a
fővárosi közönség egyik legelőkelőbb sportlétesítményének, a lóversenypályának. Korábban az
Andrássy utat a Fővárosi Közmunkák Tanács lóversenypályáig kívánta volna meghosszabbítani,
elegáns villanegyeddel lezárni. A népies modern településtervezés természetesen már nem elit
villatelepben, hanem vasútas munkástelepekben gondolkodott. Az úrinak minősülő lovassportot
pedig a munkássport, a futball egészítette, illetve váltotta volna ki. Az északi telep futballpályája ma is
működik, a déli beépült ugyan, de az utca íves kanyarulata őrzi a futópálya kijelölt nyomvonalát.
_____________________

KÉP 50
Fót-Sikátorpuszta vázlatterve
(XIX-D-2c, 2. doboz, é. n.)

A Budapestet keletről félkörben ölelő „nagybirok” gyűrű Gödöllőtől Alagig húzódott, magába foglalva
Fótot is. Fóton bőven akadt tehát házhelyeknek felosztható terület. Sikátorpuszta ideális helynek
tűnt. Budapesttől csak a Csömör patak választotta el, az út mentén feküdt, így alkalmas helyszín lett
volna egy főváros közeli, de mégis vidéki életmódhoz. A vázlatrajz közvetlenül a háború után
készülhetett, amire utal, hogy a leendő tanyaközpont fő szervező épületekének még a templomot
rajzolták be. Beszédes a „tanyaközpont” elnevezés is. Azzal számoltak tehát a földosztók, hogy a
parasztság a kiosztott földeken alföldi mintára kint fog élni és dolgozni a földjein, a tanyaközpont
pedig ennek a szétszórt struktúrának csupán adminisztratív központja lett volna. A tanyásodásra

azonban nem került sor, 1949-től pedig az országos szabályozás tiltotta is a külterületi építkezést.
Később mezőgazdasági telepként épült tovább. Az autópálya miatt a vidékies csönd már a múlté. Sőt,
az út túloldalán található elővárosi raktáráruházak miatt a táji környezet is erősen urbanizált.
_____________________

KÉP 60
Cinkota nagyközség házhelyosztási térképe
(XIX-D-2c, 2. doboz, 1946)

A terven a korban igen divatos szomszédsági egységeket látunk. Mindegyik szomszédsági egység
alközponttal, saját kis főtérrel rendelkezik. Később a dél-keleti településrész kijelölt központját
részben magánosították (üzemi terület, lakópark), de középütt egy zöld közpark ma is jól kivehető.
_____________________

KÉP_70
Vecsés házhelyosztási terve
(XIX-D-2c, 1. doboz, 1949, tervező Lukács László)

Vecsés a budapesti agglomerációs gyűrű legendás zöldséges községe. A homoki három város
(Cegléd, Nagykörös, Kecskemét) fejlett, piacozó paraszti zöldég-gyümölcs kultúrája Vecsésen
közvetlenül a város szomszédságában, a piacokhoz közel fejlődhetett tovább. A vasúti kapcsolat
egyben a bejáró munkások számára is vonzóvá tette Vecsést (1910-ben 4119, 1941-ben már 14.075
lakosa volt). A házhelyosztási terv a már meglévő, a vasútvonal mentén terjeszkedő déli részt
bővítette volna ki. A tervből csak a korábbi utcákhoz csatlakozó párhuzamos utcakimérés valósult
meg. Az alléval, szélén ligetes főtérrel kialakított északi városrész az budapesti Üllői út felől érkezők
első benyomása lett volna a településről. A rendkívül értékes telkeket végül logisztikai és ipari
csarnokok foglalták el.
_____________________
***

2. MODERN FALVAK A PUSZTÁK ÉS A TANYÁK HELYÉN
A földreform során házhelyhez és földhöz jutott új gazdák egy jelentős része nem saját falujában,
hanem az ország ritkábban lakott vidékein kapott földeket. Jellemzően olyan területeken, amelyeken
korábban kiterjedt uradalmi gazdálkodás folyt, majorságokkal, gépesített mezőgazdasági üzemekkel.
A nagybirtokok helyén létesített új községek kijelölésével megkezdődött a magyar településstruktúra
háború utáni átalakítása. Az új községek ügye 1949-ben vett újabb fordulatot, a Tanyai Tanács
megalakulásával. A tanyasiak falvakba telepítése évtizedeken át tartó folyamat volt. Az új községek
számáról némi eligazítást ad, miszerint 1945-50 között mintegy 130 új község került be a magyar
helységnévtárba.
***

Kép_80
Nagykanizsa, Sánci-major házhelyosztási terve
(XIX-D-2c, 2. doboz, 1948)

A jellemzően bérmunkásokkal, szerződéses cselédekkel dolgoztató uradalmak 1945 előtt igyekeztek
korlátozni a parasztok földhöz és házhelyhez jutását. A jó közlekedési helyzetben lévő majorokban
bőven volt tehát belterületi hely, amit 1945 utáni feloszthattak. Sánci major tervének érdekessége a
táji adottságokhoz való alkalmazkodás. A kicsiny vízfolyás kijelölte északnyugat-délkeleti tengelyt a
falu szerkezete átvette, sőt az utcák vonalvezetése is igyekszik kihangsúlyozni a zalai táj vízjárta
völgyeinek meanderes karakterét. A tervből semmi sem valósult meg. Az Új Élet utca neve azonban
utal a major második világháború utáni átalakulására.
_____________________

Kép_90
Csurgó (Somogy) északi részének rendezési térképe
(XIX-D-2c, 2. doboz, 1948, tervező Lukács László)

A tervezők meghagyták a templom centrális pozícióját, mely szakrális funkcióján túl az ide futó
városrészek és a vasútállomás közötti kapcsolatok csillagtereként is funkcionált volna. Az északi
településrészt az országút főtengelyére húzták fel, lezárásában tágas parkkal. Az uradalom épületeit
belekomponálák az új településképbe, melynek alapszövetét paraszti kisparcellák adták volna. A
gyorsan növekvő település - melynek központja nem látszik a térképen - végül az észak-nyugati
telektömb mindegyikét köz- és gazdasági épületeknek használta fel, csak az úttól keletre lévő
részeken épültek családi házak.
_____________________

Kép_100
Kisszállás (Bács-Kiskun) telepes község terve
(XIX-D-2c, 1947, 2. doboz, tervező Hönsch László)

A telepes községek abban különböztek más településektől, hogy oda a földosztás során távoli
vidékekről is nagy számban irányítottak földigénylőket. A telepítésügynek számos egyéb problémája
mellett az ideológiai paradoxonnal is szembe kellett néznie, hogy az új községek számára a
legalkalmasabb helyek a legfeljetebb nagybirtok központok voltak, így az új községek tovább vitték a
meghaladni vélt múlt örökségét is. Kiszállás így lett uradalmi mintabirtokból szocialista jellegű
szovetkezeti gépállomás központ. A terven a gépállomás még nem szerepel. Ugyanakkor a
telekosztásoknál feltűnő, hogy a tervező a merev sakktábla rendszert íves vezetésű, az egykori
kastélykert újtaira emlékieztető allékkal kívánta volna feloldani. A településre a visszaemlékezések
szeirnt csak a hatavanas évek elejétől közltönek be a tanyasiak. Az alapstruktúra felépült ugyan, de a
faluképet javító íves utak és terecskék nélkül.
_____________________

Kép_110
Demecser (Szabolcs-Szatmár-Bereg) házhelyosztási térképe

(XIX-D-2c, 2. doboz, 1949)

A falu „a verejtékes honfoglalásként” is emlegetett Tisza szabályozás révén vált jelentős településsé.
Miközben a 19. század végén lakóinak száma az ezret sem érte el, 1945-ben már négyezres faluról
beszélhetünk. A további növekedést prognosztizáló terven egy közel kétezer fős új településrészt
rajzoltak fel (a korábbi település innen északra terül el), mely a lápos, vizenyős területek további
lecsapolásával számolt. A beépítés keleti határát kijelölő főgyűjtő csatorna mellett a házhelyek között
is kanyargott volna egy kisebb vizes árok. Az ezen átvezető híd előtti tér tölcsérszerű kiszélesítésével,
illetve az országút keresztezése révén alakíották volna ki a településközpontot. Valószínűsíthetően
éppen a talajvíz miatt kellett lemondani a tervről és telepes falu helyet ma kis horgásztó található a
területen.
_____________________

Fotó Kéri Péter (http://www.vasutallomasok.hu)
Kép_120
Apácai út (Békés) faluterve, ma Csabaszabdi
(XIX-D-2c, 2. doboz, é. n.)

A helytörténet a falut tanyavilágból alakult községként tatják számon. A Békéscsaba-Orosház közti
vidékre valóban jellemzőek voltak a tanyák, ám éppen a község mai magja nem tanyavilág, hanem
uradalmi falu volt (a mai tanyák jelelmzően 1945 után létesültek). A környék jelentősebb
nagybirtokos majorsági saját kisvasúti megállóval is rendekezetek, hogy áruiakat könnyen piacra
vihessék. Az új község főutcája is a vasúttól indult volna. Magát a vasútállomást néhány száz méterrel
arébb is helyeztek volna, ennek vélhető oka, hogy az állomás és a falu között direktebb legyen a
vizuális kapcsolat. Az indóház azonban megmaradt a helyén, miközben a vasútat a hetvenes években
megszűntették, a töltésen ma országút fut. Akkor már az is világos volt, hogy a nagyvonalúan
méretezett közösségi telkekre sem lesz szükség, hiszen a település nem lett önnálló község
(Békéscsaba része maradt 1993-ig). A házhelyosztási terv azonban „érvényben” maradt, így a Fő utca
ma is feltűnően széles, a templom helye éppúgy megvan, mint a közintémények által határolt főtér.
Utóbbi ma gondozott park, középen a víztoronnyal (glóbusszal).
_____________________

Kép_130
Nyársapát (Pest) újközség munkaterve
(XXVI-D-8-f, 28. doboz, 1950)

A Tanyai Tanács 1949-es megalakulása után a falutervezés mennyiségi kérdéssé vált. Százas
nagyságrendben születtek új községek, egyelőre csak papíron. Nyársapáton az 1960-as népszámlálás
szerint mindössze 47 új lakás épült 1948 után, így a lakosság nagy része továbbra is a régi
otthoniaban (tanyákon) élt (726 lakás). A kimért házhelyeket végül a hatavas-hetvenes évek elején
sátrotetős kockaházak töltötték fel. A település az eredeti tervekhez képest közelebb húzódott a

vasúthoz, illetve a kádári vidékpolitika kompromisszumaként egy fél-tanyasi zónát is létehoztak a
falutól délre, háztáji gazdálkodáshoz is alkalmas nagyobb telekméretekkel.
_____________________

KÉP_140, 150, 160, 161, 162

Újmohács (Baranya) árvíz előtti térképe (XIX-D-2c, 1950)
Újmohács látványterve (tervező Farkas Tibor) valamint népies típustervek 1956-1958 (a rajzok
Horváth Ágoston munkái)
(Forrás: Mányoki László: Tervek és valóság Újmohácson, Magyar Építőmávészet 7 1958/6 169-179)
Újmohács kiemelt helyszíne a népies modern településtervezésnek. Korábban a negyvenes-ötvenek
évek fordulóján születő tervek jelentős részét nem lehetett megvalósítani, vagy legalábbis nagyon
vontatottan haladtak a munkák. Az 1956-os jeges ár nyomán eltűnt új-mohácsi tanyavilág esetében
azonban az újjáépítés kényszer is volt, amelyet a politikai propagandában is lehetett hasznosítani.
Újmohács építkezéséről a korabeli lapok is rendszeresen beszámoltak. A település ügye így azon ritka
esetek közé tartozott, ahol egy falutervvel is nevet lehetett szerezni az építész szakmában (Farkas
Tibor, később balatoni főépítész). Bár a tervezők hangsúlyozták, hogy nem történeti mintákat
másoltak (hiszen itt ilyen nem is volt), a településkép összességében mégiscsak a történeti falu
rendjét, közponotsságát és házainak egységességét igyekezett megvalósítani. A torony
természetesen nem templom, hanem a „tűzörség.”
_____________________

Kép_170
Hortobágy szocialista mintaközség terve

(XXVI-D-8-c, 10. doboz, 1966, tervező T. Tarján Aladár – mgj. nehezen olvasható)
Légifotó: Somogyi-Tóth Péter: ww2.legifotok.hu

Hortobágyon már a negyvenes évek végén szerettek volna zárt települést létrehozni. 1950-53 között
a hortobágyi zárt táborokba elhurcolt családoknak kellett volna felépítenie az úgynevezett kuláktelepes falvakat. A táborok felszámolása után fellépő munkaerőhiány miatt Hortobágy az ötvenes
évek második felétől kiemelten fejlesztendő községgé vált. Az 1959-es rendezési terv (a térkép egy
későbbi. 1966-os rendezési tervet mutat) szűk húsz esztendős távlatban egy 500-600 fős
mezőgazdasági mintaközséget irányzott elő. Az 1966-os faluközpont egyben Hortobágy
idegenforgalmi feladatkörét is kijelölte. Végül az eredeti elképzelésekhez képest a magánerős
lakásépítés nagyobb teret kapott (valószínűleg azért is, hogy csökkentsék a beruházás költségeit).
Mindez összességében egy kiegyenlítettebb, a hagyományos falvak arculatához jobban hasonlító
szerkezetet eredményezett.
_____________________
***

3. IGAZODÁS A TÖRTÉNETI ÖRÖKSÉGHEZ
A faluépítési hullám természetesen nem szorítkozhatott az új községekre. Legalább ilyen, ha nem
jelentősebb feladat volt a történeti települések korszerű bővítése. A tervek alapvetően két csoportba
sorolhatók. Az egyik csoport új, párhuzamos struktúrákban gondolkodott és a falvakhoz hozzátoldott
bővítéseknek önálló életet szánt. A másik csoport igyekezett a meglévő történeti adottságokat
felhasználva modernizálni.
A negyvenes-ötvenes évek nagy stílusirányzatai közül a modern építészet volt az, amely a leginkább
elvetette a történeti miliőt, noha hozzá kell tenni, hogy az általa preferált sakktábla alaprajnak is
megvoltak a maga történeti hagyományai. Mégis, a mai szemlélő szemében sokkal inkább az angol
eredetű pittoreszk és a szocreál tűnik historizáló stílusnak. Az Angliában megszülető, de a húszasharmincas években elsősorban Németországban divatos, a hazai tervezők által is jól ismert pittoreszk
településtervezés az angolparkok mintáját követte: íves vonalvezetésű utcák, kis terecskék, a táj
arculatát megidéző részletek jellemezték. A befogadó tájhoz alkalmazkodó történeti falvak
bővítéséhez mindez ideális tervezési elvnek tűnt. Később, az ötvenes évek fordulóján jelentkező
szocreál szintén vonzódott a történeti mintákhoz, igaz nem annyira a természet közeli népi ízlés
érdekelte, mint inkább a hatalmi gesztusok, a centrális, monumentális motívumok, a messze
megnyíló látványtengelyeket, általában a barokkos, hierarchikus térprogramok.

***

Kép_180
Hosszúpályi község terve
(XIX-D-2c, 1. doboz, 1948, tervező Gábor Róbert)

Hosszúpályi összetett szerkezetű hajdú település, amelynek történeti magjához városi mintázatú
kertvárost csatlakoztattak. Noha csak a vasút választotta el az anyaközségtől, a terv nem mondott le
az önálló faluközpont gondolatáról. Az út kanyarulata ehhez valóban ideális helyszínt biztosított,
amelyből kiindulva egy széles zöld főtengelyre felfűzött, de alapvetően körutas alaprajz jött volna
létre. Az nagyvonalú elképzelésekből végül semmi nem valósult meg, rutinszerű telekkimérést látunk.
_____________________

Kép_190
Mezőhegyes (Békés) község terve
(XIX-D-2c, 1. doboz, 1949, tervező Lukács László)

Mezőhegyes állami birtok a szórt majorságokból álló uradalmi falvak mintatelepülése volt. A
lótenyésztéséről híres történeti uradalom központja a barokk kastélyépítészet hagyományait
gondolta tovább, reprezentatív parkokkal, fogadókkal, irodákkal, lóistállókkal. A kevésbé elegáns
állatistállókat (marha, disznó) távolabb helyezték el, a tulajdonképpeni határban. Az 1945 utáni
rendezés a település alapstruktúráját érintetlenül hagyta, az üres foltokban jelölte ki az új gazdák
házhelyeit. A „község a községben” elv alapján az új telkek saját piacteret is kaptak, ami azonban
feleslegesnek bizonyult, hiszen az uradalmi allé és park a növekvő község köztérigényét is lefedte.
_____________________

_____________________
Kép_200 Kép_210
Jászapáti (Jász-Nagykun-Szolnok) község terve
(XXVI-D-8-f, 29. doboz, 1949)

A norma szerinti tervezés velejárója, hogy ahol a települések terjengősek voltak (tanyák, uradalmak)
ott azok összesűrítése, ott azonban, ahol eredendően sűrűek, ott azok fellazítása volt a cél, egy
standard-homogén települési ideál elérése végett. Jászapáti jellegzetes kertes (kétbeltelkes)
település, ahol a településmagban – ahol korábban csak lakóházak álltak - rendkívül kis telekek
voltak. Ennek a települési típsunak a történeti örökséget a tervezők nyílvánvalóan felismerték ugyan,
de nem tartották fontosnak fenntartását.

Kép_220, 221, 222, 223, 224, 230, 240, 250
Sajókazinc (Borsod-Abaúj-Zemplén) régi község részletes kompozíciós tervtanulmánya
(XXVI-D-8-f, 28. doboz, 1954, tervező Balla Tibor).

Kazincbarcika város a szocialista rendszer egyik szimbóluma. Ezért is különösen izgalmas az előkerült
terv, amely a felépítendő új város mellett meghagyta volna a régi településmagot is (Sajókazinc), mint
falusias szomszédsági egységet. Az új közösségi épületek (a kultúrház és a vásárcsarnok, boltsor)
szervesen illeszkedtek volna a két templom dominálta faluközpont látképébe. A tervek nem
valósultak meg, sőt a panelházak lendülete később elsodorta a régi falu nagy részét is. Manapság a
templomok környezetét egyfelől a blokkházak, másfelől a letarolt régi falu helyén visszamaradó
terjengős placc jelenti.

_____________________

kép_260
Réde (Komárom-Esztergom) község terve
(XIX-D-2c, 1. doboz, 1948, tervező Lengyel Tamás)

Réde történetileg jellegzetes kastélyos község a Bakony lábánál. Az Esterházy uradalom földjeinek
felosztása után kimért házhelyek rendkívül érzékenyen simulnak bele a meglévő települési-táji
adottságokba. Az ősfaluból kilépő országútnál a temető mögött kis fás parkot terveztek, a leendő
bővítés középpontját (ma itt van a buszforduló). A telkeket e központ körül negyed kört alkotva
mérték ki, oly módon, hogy a külső részen egy ívesen kanyarodó utca („körút”) alakult ki. Ez az ív
nemcsak lezárja a falut a környező táj (patakvölgy felé), de egyben vissza is kanyarodik az ó-falu
irányába. Az ófalu életét évszázadokon át meghatározó kastélyt egyébiránt az ötvenes években
építőanyagként széthordták.
_____________________

Kép_270
Tormáspuszta (ma Tormásliget, Vas) község terve
(XIX-D-2c, 1. doboz, 1949, tervező: Lukács László)

Az egykori puszta Tormásliget néven 1993-ban lett csak önálló község. Az 1949-es rendezési terv
faluközpontja egy 4000-5000 fős településnek is elegendő lett volna. Ehhez képest kifejezetten
szerény a tervezett utcahálózat. A faluközpont inkább stílusgyakorlat a születőben lévő szocialista
realizmus térpolitikához, mely úgy tagadta meg a múltat, hogy közben annak monumentális emlékeit
nagyon is kedvelte. A vasút mellett álló kastély együttesét nem bontották volna el, hanem
belekomponálták volna egy nagyvonalú főtérbe, melyet a kastélykert beépítésével nyertek volna. A
terv már a lapon is át van húzva – de általában is igaz, hogy a nyugati határszélen megálmodott új
községeknek a hidegháború éveiben nem sok esélyük volt a növekedésre. A határszélekről inkább
kitelepítették az embereket.
_____________________
***

4. A NÉPI ÉS A VIDÉKI MODERN ÉPÍTÉSZET

A népies modern falutervezés a negyvenes évek közepéig a lakás, illetve a lakást kiegészítő
melléképületekről szólt. A tervezők adottnak tekintették a falut, a telket, illetve a családi
parasztgazdaságot, mint a falu társadalmát működtető alapegységet. Tervezhettek volna ugyan lapos
tetős, forradalmian modern megjelenésű parasztházakat is, de erre nem csak 1945 előtt, de még a
háború után sem került sor. Az okok számosak, de szerepet játszhatott az is, hogy a modern építészet
a harmincas-negyvenes években inkább presztízs épületeket (pl. villákat, bérházakat) hozott létre,
ami meglehetősen távol ált a falu lehetőségeitől, de ízlésétől is.
Áttörést 1945 sem hozott a kérdésben. A változást az is lassította, hogy ellentétben a kirakat
beruházásokkal (Budapest-Csepel, szocialista városok) a falvak tervezésével nem lehetett szakmai
nevet szerezni egy olyan korszakban, amely alapjában vidékellenes volt. A negyvenes-ötvenes
években ezért még forgalomban maradtak a régi népies háztervek, igaz díszeikben egyszerűsödve és
egyre inkább melléképületek nélkül. Radikális alaprajzi és formai változást majd csak a hatvanas évek
fog hozni. Ekkor a mezőgazdasági építészet leválik a faluról és kialakítja a maga múlttól egyre inkább
függetlenedő, funkcionalista és minimalista és tegyük hozzá sem anyagában, sem minőségében nem
időtálló megoldásait (ez egyébiránt nem is volt cél, a mezőgazdasági üzemépületeknél 30-40 éves
fenntartásban gondolkodtak). A falusi telek pedig „megszabadulva” a termelés funkciójától elindult
az urbanizáció útján, amelyhez a mintát a két világháború közti középosztály villaépítészete
szolgáltatta, s megszületett a kockaház, jellemzően sátortetős változatban.

***

kép_280

Kétszobás telepesház terve Újrónafőn (Győr-Moson-Sopron)
(XIX-K-1-Y, 319. doboz, 1941, megj.: képszerkesztés során színezve)

A nyugati határ mentén fekvő Újrónafő telepes községet még a háború előtt kezdték el építeni, de
befejezni nem tudták. A telepeseknek kínált háztervek még teljes egészében követték a falusi
házépítési szokásokat, azzal a módosítással, hogy a hozzáépített utcai szobát a főhomlokzathoz
képest némileg visszahúzták, így az utcafront megőrizhette hagyományos oromzatos jellegét.
_____________________

Kép_290

Kál-Kápolna Nagyút (Heves) telepes ház látványterve terve
(XIX-K-1-Y, 262. doboz, 1939, tervező Bíró Tibor,
a látványtervet készítette Horváth Orsolya 2013)

Kál-Kápolna Nagyút telepes házai a népi építészet maradéktalan átvételéről tanúskodnak. A
változtatás legfeljebb abban mutatkozik meg, hogy anyagi okokból a tornácot nem futtatták végig a
ház előtt, hanem esőbeállóként, a bejárat előtt építették fel. Ám a tornác elhagyása nem volt
tendencia, inkább kényszer: „Vegye tudomásul mindenki: a magyar parasztház alapformája, a hosszú,
oszlopos tornácos elrendezés a legmodernebb egész Európában.”11
_____________________

11

Rácz György: A korszerű parasztház. Sarló Kiadás, Budapest 1946. 10.

kép_310

Pálháza Hangya szövetkezeti körzetvezető lakóház
(Z 1385 - B - IV - 676. tétel, 1939)

A Hangya szövetkezet mintaházai közt találunk villaszerű épületeket is. Ezeket azonban nem a
parasztságnak, hanem a falu vezető tisztviselőinek szánták. Az, hogy a háború utáni évtizedekben a
sátortetős kockaház (korábbi nevén villa) követendő mintának számított, részben arra vezethető
vissza, hogy a parasztság maga körül elsősorban ezt a háztípust látta, mint úri (polgári) lakásmódot.

_____________________

Kép_320

Rónafői (ma Újrónafő, Győr-Moson-Soporn) cselédlakásokból kialakítandó darálómalom, gépszín,
gépészlakás és csendőrpihenő
(XIX-K-1-Y, 318. doboz, 1941, tervező: Koronkai Lajos, megj.: képszerkesztés során színezve)

Rónafő része volt annak a tervezett magyar korridornak, amelyet Moson vármegyében a negyvenes
években a náci Németországgal szemben kívántak kialakítani, feloldva ezzel a terület német
nemzetiségi tömbjét. Jellemző a nemzeti összefogásra, hogy a keleti országrészből áttelepített
családok toborzásában a Horthy rendszert máskülönben élesen kritizáló népi író és politikus, Veres
Péter is segített. A negyvenes évek elején a háború utáni évekkel ellentétben az uradalmi
épületállományt még nem csupán „téglabányaként” kezelték, hanem kihasználva az épület masszív
szerkezeti előnyeit, a legkülönfélébb funkciókat helyezték el benne.
_____________________

Kép_330

Vákár Tibor falusi házterve 1946-47
(Vákár Tibor: Elpattant láncszem. Martin Opitz Kiadó, Budapest 2008, 87. o.)

Vákár Tibor az Újjáépítési Minisztérium 1946-47-es tervpályázatára adta be tervét, amely azonban
nem kapott díjat. A zsűri tagjai feltehetően túlságosan romantikusnak ítélték az épületet, mely
ráadásul erdélyies utalásival nem illeszkedik a telepesek többségét befogadó alföldi tájba.
_____________________

Kép_340
kép_350

Dávid Károly: falusi ház kőből (1947, utólag színezve)
(Új Építészet 1947/7, 141. old.)

Schmidl Ferenc: Nyaraló (1970 körül)
(Callmeyer Fedrenc – Rojkó Ervin: Hétvégi házak – nyaralók, Bp. 1972, 126 old.)

Az építésügyi minisztérium falusi kislakás pályázatán 1947-ben leginkább olyan házakkal lehetett
nyerni, ahol a ház tömegformája a lehető legkevesebb kiszögellést mutatja. „Jó megoldásnak”
számított az épületet és a melléképületet egyetlen tetőidommal lefedő épületforma, a kiugró tornác
helyett pedig a lopott tornác, azaz a falsík finom visszaléptetése. A kinyitott zsalugáterekkel a modern
építészet kedvelt sávablak motívuma is becsempészhetővé vált a vidéki háztervbe. A negyvenes évek
közepén felmerült ötletek java része évtizedekkel később valósulhatott meg, s jellemző módon nem
direkt falusi lakóházként, hanem vidékies ízlésű középületként vagy éppen nyaralóként.

Az évtizedekkel később megvalósult ötletek egyik legszebb példája Dávid Károly háza, amelynek
homlokzati architektúrája Schmidl Ferenc szőlőhegyi nyaralójában köszön vissza. Az alaprajz persze
sokat módosult, a terasz megnőtt, a konyha étkező lett, az istállók „helyére” pedig főzőkonyha és egy
háló került.

350_szerkesztés alatt

Rácz György helyi dialektusokhoz igazodó falusi típusház látványtervei (1945-1946)
(Rácz György: A korszerű parasztház, 1946, 25-26. old)

Az oromzat és tornác variálásával a tervező a történeti hagyományokban illeszkedés problémáját is
igyekezett megoldani. A nyitott tornác oromzatos házvég leginkább Pest környékére, a mellvédes,
íves tornác a Balaton-felvidékre, az íves nyitott tornác a Dunántúlra, míg az csapott tetős változatot
az Alföldre és a dombvidékekre ajánlotta.

Kép_360, 370

Parasztküldöttség látogatása a Szovjetúniuóban az ötvenes évek fordulóján

(kiállítási tablók (FM 09/1002-1/2016, é. n.)

Miközben még az 1950-es években is forgalomban voltak a paraszti hagyományokból táplálkozó,
illetve a telken gazdálkodást is feltételező háztervek, a kommunista rendszer egészen más falut
képzelt el. A minta természetesen a Szovjetúnió volt, ahol az ideálisnak tartott vidéken megszűnt
paraszttelek. A kolhozok népe korszerű sorházakban élt, a mezőgazdasági termelés pedig gépesített
nagyüzemi keretek közt folyt. A szovjet tapasztalatok megtekintésére parasztküldöttség utazott ki,
Keresztes Mihály FM államtitkár vezetésével (a pontos dátum nem került feltüntetésre). Az útról
készült tablók vándorkiállítások formájában voltak hivatva propagálni az új falut.

Kép 380, 390, 400, 410, 415, 420

Tehénistállók egy ötvenes évek közepén kiadott típusterv katalógusból (1956)
(XIX-D-1-b, 26. doboz, 1956, Tervgyűjtemény a termelőszövetkezetek tehénistálló építkezéseire,
kiadja FM Tervező Vállalat)

A szövetkeztek és állami gazdaságok létrehozásával párhuzamosan a mezőgazdasági építészet is
léptéket váltott. A parasztudvaron álló istállót a „közös” gazdálkodás igényeihez igazított nagy
léptékű istállók váltották fel. Más kérdés, hogy ez a lépték ismerős lehetett vidéken, hiszen az 1945ben felszámolt nagybirtok hasonló léptéket képviselt. Az országos típustervek a „racionalizálás”
jegyében születtek meg, fő célkitűzésük az anyagtakarékosság volt: „A hagyományos építésmódokkal
ugyanis a nagy faanyagszükségletük miatt szakítani kell… Épülő szocialista mezőgazdaságunkban az
üzemeltetés szempontjai sokat változtak a kapitalista mezőgazdasághoz képeset.” – írja Kotsits Endre
1954-ben (U. ő. Mezőgazdasági építészet, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1954, 3. old. ).

Sátortetős városi ablakos „kockaházak”, Hantos, Fő utca 63-65 (1984 körül)
(XXXII-12, 10. doboz, 1984 körül)

A mezőgazdaság kiszervezése a falusi telekről hosszabb folyamat volt, de a lakóházak modernizációja
rendkívül gyorsa lezajlott a hatvanas években. A „kockaház” városi mintákat követett, jelezve, hogy a
falu elszakadt a népi építészeti hagyományoktól. A változás azonban nem volt olyan hirtelen, mint
ahogyan azt a kortársak, főként a korabeli építészeti kritika látta. Nagyon sok esetben a kockaház
egy-egy falusi hosszúház bővítéseként jött létre. A komákból, rokonokból összeverbuvált házépítő
kalákák pedig még hosszú évtizedekig g megőrizték szerepüket a falvak építésében.
(A fotó annak az országos mozgalomnak a részeként készült, amely Hazafias Népfront
kezdeményezésére az egész ország valamennyi utcáját dokumentálni kívánta (lásd bővebben:

Tamáska Máté: Tiszafüred 1980-2006, in Kötőjelek 2006, ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola
Évkönyve, Budapest 2007, 223-239)

Zárszó

A negyvenes évek népies modern mozgalmának háztervei majd két évtizeden át forgalomban
maradtak, a falutervek pedig még ennél is tovább hatottak. Ennek ellenére a mai vidéki települések
arculatában a népies modern nem mondható meghatározónak. Ennek oka, hogy az ötvenes évek
vidéket sújtó politikája mellett kevés energia jutott az építő munkára. Voltak ugyan látványosan
fejlődő községek (pl. a Budapest környéki agglomeráció, a nagybirtok helyén létesített új községek,
pl. Mátyásdomb), de összességében az ország falvainak képe alig változott. Ezért is volt olyan
drasztikus és gyors a második kollektivizálás után meginduló építési hullám, a „kockaház korszak”,
amely a háború éveivel együtt közel két évtized lemaradását igyekezett pótolni. A régi falu gyors
átalakulását látva az építészek a hetvenes években megint csak a népi építészet felé fordultak. A
feladat azonban jellegében különbözött az negyvenes évektől. A negyvenes évektől a mérnöki
háztervek és falutervek elsődleges feladata a modernizáció közvetítése volt a falvak népe felé. A
hetvenes években sokkal inkább a még megmaradt régi, „korszerűtlen” faluképek megmentése,
konzerválása és lehetőség szerinti újjáélesztése került napirendre. Mára pedig aktuálissá vált a
kérdés, vajon mi legyen a népies modern történetivé érett települési örökségével, van-e olyan
értéke, amelyre a 21. század is felfigyelhetne? Mindez persze nem kérdés, hanem inkább felszólítás,
hogy figyeljünk fel rá és minél teljesebben őrizzük meg ennek a meghatározó történeti és építészeti
korszaknak nem túl nagyszámú, de karakteres emlékanyagát.

