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manapság a közbeszédben egyre gyakrabban 
hallhatunk a településkép megőrzésének fontos-
ságáról, műemléki jelentőségéről. ennek pontos 
tartalma ugyanakkor sokszor még a tudományos 
igényű művekben is nehezen megragadható. ta- 
máSka mátÉ, jeles szociológus és műemlékvédő 
kötete önmagában már azért is úttörő vállalkozás, 
mert elsőként mutatja be a Kassa környéki tele-
pülések változatos táji környezetben létesült sok-
színű építészeti örökségét. emellett a szerző tele-
pülésképi elemzést is ad, amelynek nem pusztán 
a jelen felderítése, hanem az elmúlt évtizedekben  
a települések külső képét hihetetlenül gyorsan 
átalakító folyamatoknak (pl. iparosítás, szubur-
banizáció, turizmus) a bemutatása is a célja. 

A kötet első része több fejezeten keresz-
tül a településképi elemzés elméleti hátterét és 
módszertanát mutatja be, jó alapokat teremtve 
a későbbi hasonló kutatások számára. A szerző 
esettanulmányok segítségével olyan tipológiai 
rendszert állít fel, amely egyrészt ösztönzőleg 
hat, másrészt mintaként szolgál hasonló kutatá-
sok elvégzéséhez. 

Az évtizedes kutatás módszertani alapját a te- 
lepülésképi elemzés adja, amely rokonságban áll 
ugyan a településnéprajz és az építészettörténet 
egy-egy megközelítésével, ugyanakkor nem a te- 
lepüléstörténet építészeti háttere a vizsgálat a cél- 
ja. A településképi elemzés ugyanis tamáSka 
mátÉ gyakorlatában az építészeti alkotásokat 
nem egyenként, hanem térbeli és időbeli kapcso-
lataikban mutatja be. nem az épületek művészi 
értéke a fontos, hanem a külső tér tagolásá-
ban betöltött szerepe. A településképi vizsgálat  
során a kutató nemcsak a műemléki szempont-
ból jelentős épületekre koncentrál, hanem a tele- 
pülés egészét vizsgálja. elemzésének nem tár-
gya a régészetileg tetten érhető objektumok 
áttekintése, mint ahogyan a különböző építé-
szeti-művészettörténeti stíluskorszakok szerinti 
csoportosításuk sem, ugyanakkor nagy hangsúlyt 
fektet a táj- és településképben a közelmúltban 
végbement változások értelmezésére. 

A népi építészethez etnográfiai szempontok 
felől közelítő munkákban ugyan kimondott, de 
ritkán hangsúlyozott tény, hogy a paraszti és az 
abból kinőtt kisvárosi életvilág, illetve a 21. szá-
zadi életvilágok között megszűnt a folytonosság.  
erre a koncepcióra építi fel művét a szerző. 
ennek okán a településképi vizsgálatoknak az azt 
leginkább meghatározó tényezőket, így a Kas- 
sa-vidék esetében a városi agglomeráció kiépü-
lését, illetve az erőltetett iparosítást, majd az 
iparvidék hanyatlásának következményeit kell 
figyelembe vennünk. ezen tényezők építészeti 
hatása sajátos kontrasztot hoz létre az azt meg-
előző épített hagyatékkal. A szerző ennek a kont- 
rasztnak, vagyis a „réginek” és az „újnak” a le- 
írására dolgozta ki azt a szempontrendszert, 
amelynek középpontjában az általa bevezetett 
új fogalom – az örökséghelyzet – áll. A szer-
ző saját szavaival szólva „az örökséghelyzet 
egy olyan építészeti-topográfiai megközelítés-
mód, amely az eredeti társadalmi kontextuso-
kat jórészt elvesztett történeti struktúrák helyét 
vizsgálja a mai településszövetben.” Az örökség-
helyzet annyiban más a kulturális örökségnél, 
hogy előbbi minden történeti építészeti elemet 
figyelembe vesz. 

A módszertan újdonsága, hogy a település-
képi elemzés során nem alkalmazza az építé-
szettörténeti munkákban megszokott lineáris 
időszemléletet, hiszen a vizsgálat idejében a te- 
lepülési képben különböző korszakok, stílusok  
egymásra torlódása, kusza összevisszasága fi- 
gyelhető meg. Az elemzés során nem rendezi 
kronológiai egységekbe az egyes korszakok épí-
tészeti örökségét, hiszen azzal önkényesen emel-
ne ki objektumokat a település élő szövetéből.  
Az örökséghelyzet vizsgálatának célja nem az 
elmúlt korok rekonstruálása, hanem a különbö-
ző történeti korszakokból fennmaradt építésze-
ti emlékek kortárs településképi funkciójának 
értelmezése. A kérdés tehát az, hogy a múltból 
ránk maradt építészeti elem milyen szerepet 
tud betölteni a körülötte átalakuló épített kör-
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nyezetben. e tekintetben elegendő kevés számú 
időkategória („régi” és „új”) használata is, hiszen  
nem a történeti település fennmaradt objektu- 
mainak kora az érdekes, hanem azoknak a szere-
pe az átalakuló, megújuló épített környezetben. 
A régi és az új közötti határ a Kassa-vidék ese-
tében például a 20. század derekán megkezdődő 
építészeti konjunktúra, így válnak vizsgálhatóvá 
az urbanizáció következményei. A talán szokat-
lannak tűnő szempontrendszer megértéséhez el 
kell távolodnunk a településkép történeti vizs-
gálatának jóval gyakrabban alkalmazott szem-
pontjaitól. ebben egyébiránt a szerző is segít 
bennünket a két megközelítési mód különbségeit 
összefoglaló táblázatával. 

Az örökséghelyzetek vizsgálatakor a szerző 
nagy hangsúlyt fektet a településképi változá-
sok társadalmi mozgatórugóinak bemutatásá-
ra, értelmezésére. egy-egy település örökség-
helyzetének feltárásakor a következő vizsgálati 
szempontokat érvényesíti: a települések táji kör-
nyezete, a településszerkezet, az udvarformák, 
az egyedi karakterelemek (pl. templomok, kas-
télyok). végül az örökséghelyzeteket két szinten 
tipologizálja. A mikroszintet az utcaképtípusok 
meghatározása, míg a makroszintet a település 
társadalmi környezetének leírása, a régi és az új 
összekapcsolódásának megértése jelenti. 

Az elméleti és módszertani felvezetés után 
a kötet további fejezetei rendkívül gazdag eset-
tanulmányokon keresztül mutatja be a kutatás 
menetét. 

Az agglomerációs tér településhálózatának 
elemzése során a települések gazdasági-társa-
dalmi funkcióinak átalakulására fekteti a hang-
súlyt, miközben elkülöníti egymástól a kassai 
agglomerációs tér szektorait, a Kassától távo-
labb fekvő kisvárosok körül kialakuló mik-
roagglomerációkat. Ugyanakkor nem feledke-
zik meg az egykoron nagy jelentőséggel bíró, 
mára már eltűnt történeti vonzáskörzetekről 
sem. példamutató módon hívja fel a figyelmet 
a településhálózati kapcsolatok értelmezésében 
az utak szerepére, amelyek a településképi örök-
séghelyzeteknek is a részesei. A szerző jelleg-
zetes útképeket állapít meg a térségben, mint az 
áramló tér országútja, a hagyományos országút, 
a mellékút és a történeti mellékút. 

A kötetben külön fejezet foglalkozik a tele-
püléskép és a helyi társadalom közötti össze-
függésekkel. Jóllehet e kapcsolat léte eddig is 
nyilvánvaló volt, mégis ritkán találkozunk ennek  
olyan precíz és világos bemutatásával, mint 
ebben a fejezetben. A helyi társadalom szer-

kezeti sajátosságainak településképi tükröző-
dését természetesen csak a helyi demográfiai 
viszonyok figyelembe vételével lehet bemutatni.  
A szerző a kvantitatív mutatók elemzése mellett  
nagy hangsúlyt fektet annak feltárására, hogy  
a helyi társadalom vertikális tagoltsága (pl. is- 
kolai végzettség, munkanélküliség) miképpen 
nyomta rá bélyegét a Kassa-vidék egyes telepü-
léseire. A szerző dicséretes óvatossággal, mégis 
mély szakmai hitelességgel foglalkozik az építé-
szet és az etnikai térszerkezet összefüggéseivel, 
finoman árnyalva az etnikai tömbök építészeti  
hagyományai közötti különbségeket, majd a ké- 
sőbbi egységesülés okait. Jóllehet az örökség-
helyzetek vizsgálatának nem tárgya, mégis érde-
mes lenne a továbbiakban foglalkozni, hogy  
a kulturális identitás etnikai szempontból hogyan 
jelenik meg az építészeti örökségben. A fejezet-
ből ugyanis világosan kitűnik, hogy a különböző 
etnikumok más-más módon viszonyultak épített 
örökségük megőrzéséhez. A foglalkozási csopor-
tok szerinti település-tipológia (bányavárosok, 
agrárfalvak, ipari települések) szükséges, de  
kevéssé új csoportosítása mellett a fejezet igazi 
szakmai csúcspontját a társadalomformák és 
településformák kapcsolatát tárgyaló egység je- 
lenti. Tamáska négy ideáltipikus modellt – a mel- 
lérendelő szerkezetű rendies kisvárosokat, cent-
rális térszerkezetű (kastélyos) falut, a homogén 
parasztfalut és a kapitalizálódó parasztfalut –  
mutatja be. Az alaprajzi elrendezés vizsgálata 
mellett a vizsgálat tárgya volt a jellemző telek-
méret és a kialakított utcakép, amelyek szorosan 
összefüggenek a helyi társadalom jellemzőivel. 

A településkép táji beágyazottságát taglaló 
fejezetben arra a kérdésre kapunk választ, hogy 
a négy nagytáj találkozása a Kassa-vidéken 
hogyan hatott a településképződésre. A telepü-
lések táji kötődésének bemutatása mellett (pl. 
tájhasznosítási formák) részletesen tárgyalja 
a szerző a vízrajz és a települési alaprajz kap-
csolatát. emellett a modernizációs folyamatok 
értelmezése kapcsán elemzi egyrészt a táj ipa-
rosításának következményeit, vizsgálva a gyárak 
szerepét a táji környezetben, másrészt pedig – itt 
talán kissé szűkszavúan – szól a települések belső 
tájhasználatának átalakulásáról (pl. díszkertek 
megjelenése). 

A településszerkezetek örökségéről szóló fe- 
jezet kiemeli azt a köztudott tényt, hogy a tele-
pülések alaprajza a gyakori felszíni változások  
ellenére is viszonylagos állandóságot mutat. A fe- 
jezet módszertani újdonsága nem is ebben, ha- 
nem inkább a telekhatár-változások módozatai- 
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nak, a településszerkezeti expanzió formáinak 
alapos kutatásokon nyugvó, rendkívül precíz 
tipizálásában rejlik. 

A kötet következő fejezete a jellemző udvar-
képeket mutatja be. A népi építészettel foglalko-
zó munkákon kívül a szakirodalom viszonylag 
ritkán használja az udvarkép kifejezést, amely 
a telekforma és a beépítési módok viszonyát 
hivatott leírni. A szerző újszerűen irányítja rá  
a figyelmet az udvarképek településképi jelentő-
ségére, hiszen „egy-egy település történetisége 
leginkább az udvarképek jellegétől függ.” Az 
udvarképeket a szerző történeti korok, társa-
dalmi csoportok, illetve táji tagoltság szerint is 
tárgyalja, mintegy húsz különböző formációt 
bemutatva. Az udvarformák fejlődését nagyszerű 
ábrával teszi még világosabbá. 

Az egyedi karakterelemekről szóló fejezetben 
a közösség történetét szimbolikusan reprezentáló 
épületek, mint a templomok, várak, kastélyok, 
városházák örökséghelyzeti szerepét emeli ki. 
itt sem a kronologikus-művészettörténeti elem-
zés jelenik meg, hanem a karakterelem loká-
lis beágyazottságának vizsgálata. Így például  
a templomok esetében a templom léptékének a 
településszövetbe való illeszkedésére, a temp-
lomformák táji tagozódására, az építészeti meg-
formáltság és a felekezeti viszonyok közötti kap-
csolatra koncentrál. A szerző igen szemléletesen 
mutatja be például, hogy a jászói barokk stílus 
miként válik monumentálissá a falusias telepü-
lésszövethez viszonyítva. Az üdítően újszerű 
megközelítési mód újabb bizonyítéka, amikor 
tamáSka mátÉ a várak és kastélyok szerepét 
az országos hatalom reprezentációiként, míg a 
városházákat a helyi polgárság hatalom-szimbó-
lumaként értelmezi. Jelenlegi állagromlásukat 
pedig azzal indokolja, hogy ezen hatalmi formák  
megszűnésével az épületek elveszítették funk- 
ciójukat. A lassú modernizáció reprezentánsai-
ként hangsúlyozza a vasútállomások, iskolák sze-
repét, a gyorsuló modernizmus elemeiként pedig 
a „régivel” éles konfliktust teremtő szocialista 
szolgáltató épületeket emeli ki. A fejezet végén 
a szerző a Kassa-vidék műemléki helyzetének 
jellemzésére vállalkozik. 

módszertani és tipológiai szempontból igen 
hasznos az utcaképi együtteseket bemutató feje-
zet, amelyben a szerző tipikus utcaképi hely-
zeteket mutat be, méghozzá a településszerke-
zeti típusokhoz kapcsolva azokat. olyan ritka 
témákról olvashatunk itt, mint a térszervezési 
elvek bemutatása, a látképet, összbenyomást, 
térélményt befolyásoló elemek számbavétele,  

a látvány esszenciájának megragadása. mind- 
ezek együttes megfigyelésére és leírására kevés 
szakirodalmi példa akadt eddig. A fejezet végén 
– ahogy korábban is – rendkívül informatív ábra 
összegzi a legfontosabb utcaképeket. 

Az eddigi fejezetek tipológiai rendszerét hasz- 
nálva mutatja be a szerző az örökséghelyzeteket. 
Álláspontja szerint a „régi” és az „új” viszonyát 
alakító tényezők között a táji adottságot, az 
iparosítás következményeit, a településhálózat-
ban elfoglalt helyet, illetve az épített környezet 
mennyiségi és minőségi mutatóit kell elsődle-
gesen figyelembe venni. A különféle tényezők 
egymásba kapcsolódásának eredményeképpen 
négyféle örökséghelyzet különböztethető meg, 
egy-egy település pedig egyidejűleg több örök-
séghelyzettel is rendelkezhet:

1) A megkettőzött települések esetében az 
igen intenzív növekedés miatt a történeti tele-
pülésmag mellett egy új település jön létre, így 
a régi és az új település élesen elválik egymástól,  
sőt az új környezetévé válik a réginek. A történeti  
épületállomány így a modern környezetben fek-
szik, a régi és az új részek viszonya pedig akár 
szociális dimenziót is nyerhet. 2) Az átépülő 
települések esetében a modernizáció a régi tele-
pülésszöveten belül, lépésről-lépésre, igen lassan 
halad előre. Az ilyen település örökséghelyzete 
rendkívül vegyes, az átmenet régi és új között 
egyenetlen. 3) A reliktumok esetében körülbelül 
az 1960-as évektől érhető tetten a fejlődésbeli 
megrekedés, amely általában gazdasági válság-
gal, gyors elnéptelenedéssel állt összefüggésben. 
itt a modern elemek nem bontják meg a korábbi 
településszövetet. 4) A központok manipulációja 
olyan örökséghelyzetet jelent, amikor a települési 
központ (általában egyetlen épület) a moderni-
zálás, átépítés miatt jelentősen elüt a régies kör-
nyezettől (utcától). 

A kötet első, elméleti egységét impozáns 
tájkataszter és településlexikon követi. A kistáji 
kataszter a Cserehát, ida-medence, Felső-ida 
mente, dombvidék, Karszt, Felső-Bódva mente, 
Bódva-medence esetében vizsgálja a táji beágya-
zottságot, a belterületek táji kapcsolatát, a falvak 
vagy kisvárosok arculatát. A településlexikon 
összesen negyvennégy falu és kisváros részletes 
településképi elemzését tartalmazza. 

tamáSka mátÉ több mint ötszáz oldalas 
kötete igen gazdag irodalmi tájékoztatóval és 
forrásdokumentációval, színes képmelléklet-
tel, közel ötszáz jegyzetelt ábrával, alaprajzzal, 
térképpel és diagrammal a Kassa-vidék telepü-
léseinek eddigi legrészletesebb összefoglalása. 
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napjaink világgazdasága nem egymással 
kölcsönhatásban álló nemzeti és regionális gaz-
daságok hálózata, hanem merőben új, magas 
fokon összekapcsolt, technikailag megváltozott 
termelési viszonyokkal és saját belső dinami-
kával rendelkező (a szerző szavaival) identitás. 
A jelenség összefoglaló neve a globalizáció, 
nem egy történelmi korszak végét és egy másik 
kezdetét jelenti, hanem egy teljesen új valóság 
kibontakozásának az időszakát.

A világszerte bekövetkező változások szem-
beötlő területei, a szerző szavaival a változások 
hat mozgatórugója a következő:
– A számtalan szállal összefonódó globális 

gazdaság. (A világszerte összekapcsolódó ter-
melési, fogyasztási kapcsolatok miatt a szer- 
ző Földünk gazdaságát egy óriási részvény-
társaság működéséhez hasonlítja és azt Föld 
rt.-nek nevezi.)

– egész bolygónkra kiterjedő elektronikus kom- 
munikációs hálózat, a digitális forradalom,  
a globális elme megjelenése.

– A politikai, gazdasági és katonai erők új egyen-
súlyának kialakulása, a hatalmi átrendeződés.

– A népesség számának fenntarthatatlan emel-
kedése, a természeti erőforrások túlzott kiak-
názása, az édesvíz készletek kimerítése, azaz 
a túlnövekedés.

– A forradalmian új biológiai, genetikai tech-
nológiák egész sorának megjelenése, az újra-
értelmezett élet és halál kérdése.

– A gazdasági változások nyomán az emberi 
civilizáció és a Föld ökológiai rendszerei 
közötti kapcsolat radikálisan megbomlott és 
emiatt kiéleződött helyzet alakult ki.

A könyv fejezetei ezeket a mozgatórugókat 
elemzik. A globális gazdaság két jelentős válto-
zást vitt végbe a munka világában. Az egyik az 
állások kiszervezése (outsourcing) alacsonyabb  
bérű országokba, a másik az állások gépre szer-
vezése (robosourcing). ezek hatásaként nőtt a ter- 
melékenység, de sok munkahely is megszűnt, 
az állások száma pedig stagnál mind a fejlett 

ipari országokban, mind a fejlődő országokba 
kiszervezett munkahelyeken. Kezdetben csak az 
ipari termelésben, majd a mezőgazdaságban is 
jelentkező folyamat ma már a szolgáltatásokon is 
érezteti hatását. A gépre szervezés következtében 
a technológiai tőke egyre fontosabb szerephez 
jut az emberi munkához képest, a termelésből 
származó bevétel mind nagyobb része kevesebb 
ember kezében összpontosul, nő a jövedelmi 
egyenlőtlenség. Az ipari termelésben a harmadik 
ipari forradalomként emlegetett nanotechnoló-
gia egyelőre felmérhetetlen változásokat ered-
ményezhet a foglalkoztatásban is. Az 1991-ben 
kifejlesztett első szén nanocsövek elektromos 
vezetőképessége meghaladta a rézét és százszor  
erősebb és hatszor könnyebb volt, mint az acél.  
A távíró felfedezése óta az elektronikus kommu-
nikációs rendszereket sokan az emberi idegrend-
szerhez hasonlítják. ezt az elképzelést fejezi ki, 
erősíti a második fejezet címe, a globális elme. 
A számítógépek és a világháló fénysebességgel 
közvetíti az információt az emberek milliárd-
jai között. A globális kommunikáció hatalmas 
átalakuláshoz vezet az élet minden területén.  
A globális, nemzetek felett átívelő technológiák, 
az internet, mesterséges holdas televízió olyan 
területeken fejtenek ki hatást, amelyek egykor  
a nemzetállamok hatáskörébe tartoztak.

Az információ és a piacok egyidejű globalizá-
ciója a kormányoktól a multinacionális vállalatok 
felé tereli a hatalmat. A hazát nem ismerő multi-
nacionális cégek önös üzleti érdeke egyetlen tör-
vényt ismer el, a nyerészkedést és ezért játsszák 
ki egymás ellen a nemzetállamokat. oda telepítik 
gyáraikat ahol alacsonyabbak a munkabérek és 
kevésbé korlátozzák szabadságukat. A piac tért 
nyer a demokrácia rovására. A nemzeti törvény-
hozások döntéseit a vállalatok és nem az ország 
távlati érdekei befolyásolják. A nemzetállamok  
nemzetközi szerepének csökkentését jelzik a vi- 
lágban megjelenő, különböző országok elköte-
lezett polgárai által kezdeményezett, sok estben 
jelentős nemzetközi megállapodásokhoz vezető 
mozgalmak is.
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Újszerű elméleti megközelítésével a hasonló 
indíttatású kutatások alapművévé válhat. A kötet 
megkerülhetetlen a településtörténettel, építé-
szettel, társadalomföldrajzzal foglalkozó szak-

emberek számára, olvasmányos stílusa ugyan-
akkor a nagyközönség számára is élvezetessé 
teszi a monográfiát. 
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