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ELŐVÁROSOK PÁRIZSBAN ÉS BUDAPESTEN 
1850-1950 

Azok a javaslatok, melyek a XX. század elejétől a budapesti elővárosok kezelésére 
vonatkozóan születtek, sok esetben követendő példaként tekintették a francia fővá
rost. A főváros központi szerepköre, valamint a fejlődését hagyományosan meghatá
rozó erős állami beavatkozás Párizs és Budapest esetében egyaránt fontos tényező. A 
vizsgált mintegy száz év alatt - eltérő városfejlődési szakaszaik, jellegzetességeik el
lenére - az elővárosok helyzete szempontjából a két főváros párhuzamos úton haladt. 
Ez a párhuzamos út az ún. „hatalmi várospolitika" kialakulásával indult a XIX. 
század közepén, mely kizárólag a közigazgatási értelemben vett város területének 
fejlesztését szolgálta. Franciaországban Haussmann neve (aki 1853-tól tevékenyke
dett Szajna megye helytartójaként) fémjelzi ezt a várospolitikai és városfejlődési sza
kaszt, melyet az elővárosok gyors, de rendezetlen növekedése kísért. A következő 
szakaszban látványossá váltak az ebből származó ellentmondások, javaslatok szület
tek ezek feloldására. A harmadik szakaszban pedig megszülettek az első általános 
rendezési tervek, amelyek a várost és környékét - legalábbis városrendezési szem
pontból - már egységes területként kezelték. A két várospolitika párhuzamos fejlődé
se 1950-ben akadt meg, amikor Budapesten az elővárosok egy részét hatalmi-poli
tikai döntéssel a fővároshoz csatolták. 

A párizsi és a budapesti elővárosok növekedése, 
közigazgatási helyzete 

Budapest és Párizs fejlődését egyaránt koncentrikus növekedés jellemzi: a belső vá
rosmag (a közigazgatási értelemben vett város) kiépülését egy azt közvetlenül körül
vevő elővárosi övezet kialakulása követi, részben a város ipari fejlődésének és az 
ipari funkciók kitelepülésének hatására. E „belső elővárosi övezet" körül utóbb ki
épül a „külső elővárosi övezet", elsősorban lakó-, illetve mezőgazdasági funkciókat 
ellátó elővárosokkal. Párizs és Budapest esetében az egyes zónák kiépülése különbö
ző időszakokra esik. 
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Párizs növekedése viszonylag kiegyensúlyozott képet mutat az 1800-as és az 
1900-as években, Budapesten viszont a városegyesítés és a nagyarányú építkezések 
hatására az addigi növekedés üteme megugrott, kiterjedtek és átalakultak a főváros 
nemzeti és nemzetközi szerepkörei is. Miközben Párizs, Európa kulturális „fővárosa" 
vitathatatlan központi szerepkörökkel és stabilan növekvő népességszámmal rendel
kezett (1870-ben közel 2 millió, 1900-ra 2,5 millió lakos), addig Budapest egy 300 
ezres lakosságú, erősen lehatárolt nemzetközi szerepkörökkel rendelkező városból 
lett a Monarchia második fővárosa a századfordulóra (1900-ban 733 ezer lakossal). 
Párizs és Budapest fejlődése közötti egyik különbség tehát a két város eltérő növeke
dési ütemében jelentkezik. A másik különbség a „városmag", vagyis a közigazgatási 
határokon belüli városi terület és az elővárosok növekedésének fáziseltérésében mu
tatkozik. 

A két város és elővárosai népességnövekedése 1866-1949 
Forrás: KSH; SOULIGNAC 1993. 

Párizsban már a XIX. század első felében megindult az elővárosok kialakulásának 
folyamata. Az első külvárosok, melyek a város nyugati határán túl épültek ki, kizáró
lag lakóhelyi funkcióval rendelkeztek. A Párizs és Saint-Germain en Laye közötti te
rület a zsúfolt fővárost elhagyó magas státuszú társadalmi rétegek lakóhelyévé vált. 
Jellegzetes példája ennek a folyamatnak Le Vésinet, a század harmincas éveiben 
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kertvárosias, parkosított, elegáns lakóépületekkel kiépített városka, mely máig őrzi 
magas színvonalú kertvárosi jellegét. Párizs első elővárosainak kiépülése szorosan 
összefüggött a század közepén lendületet vett vasútépítkezésekkel. A várostól nyu
gatra elhelyezkedő kertvárosok az első, Párizs és Saint-Germain között 1837-ben 
megnyitott vasútvonalra fűződve épültek ki, 

Az elkövetkező évtizedekben a vasútépítkezések folytatódtak, szoros összefüg
gésben az ipari fejlődéssel: az 1840-es években és az 1850-es évtized első felében a 
várostól nyugatra, délre, illetve északra eső elővárosok, majd az 1850-es és 1860-as 
években a keleti elővárosok kaptak összeköttetést a fővárossal. Ez a fejlődés tükrözi a 
Párizst mindmáig jellemző kelet-nyugati polarizáltságot: a dinamikus nyugati terüle
tek és a szegényebb keleti városrészek elkülönülését. Párizs ún. belső elővárosi öve
zetének kiépülése az 1850-es években vett nagy lendületet, ezúttal szoros össze
függésben az iparosodással, a gyáraknak és az általuk foglalkoztatottak lakónegye
deinek a megjelenésével. Az ipari elővárosok közül az élen a „hírhedt" Saint-Denis 
állt. Ez a város 1860-ban 16 gyárat számlált. A fővárostól délre elhelyezkedő 
Ivry-ben 1840 és 1860 között 14 gyár épült, amit a következő évtizedben további tíz 
üzem követett. A századfordulóra kialakult a főváros körül egy összefüggő ipari elő
városi zóna. (1. térkép) 

Az ipari elővárosi övezet dinamikus növekedése az első világháborúig tartott. A 
háború alatt a fővárosi térség, így az ipari övezet gazdasági súlya tovább erősödött 
(ehhez hozzájárult, hogy az ország keleti és északi iparvidékei megszállás alatt áll
tak). A belső elővárosi zóna növekedése a két világháború között lelassult, a harmin
cas évektől stagnált. A párizsi elővárosi fejlődés új fázisba lépett: a belső elővárosok 
stagnálásával párhuzamosan megindult egy második, külső elővárosi gyűrű kiépülé
se. 

A világháború és a nagy válság következtében jelentősen megnőtt a francia fővá
ros felé irányuló migráció, melyben egyre nagyobb szerepet kaptak a külföldről érke
ző bevándorlók (spanyolok, észak-afrikaiak, olaszok). Ez a jelenség azonban nem 
Párizs, és nem is a belső elővárosi gyűrű népességnövekedésében érhető elsősorban 
tetten, hanem az attól távolabb elhelyezkedő, elsősorban rurális területek benépese-
désében. Az 1920-as és 1930-as években a századfordulóra kiépült vasútvonalak 
mentén, „olajfolt-szerűén" indult meg e távolabbi területek felparcellázása: 1920 és 
1939 között 250 ezer parcella létesült, kb. 700 ezer embernek adva otthont. Ez a nö
vekedés, a kis családi házak rossz minősége, valamint az alapvető infrastruktúra hiá
nya a két világháború között a párizsi agglomeráció legfontosabb városrendezési 
problémájává vált. Különösen azért, mert ebben az időszakban a főváros népessége 
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1. térkép 
Párizs külvárosainak népessége 1901-ben 

Forrás: SOULIGNAC 1993. 25. p. 
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már csökkent, a belső elővárosi gyürü növekedése pedig, mint jeleztük, erőteljesen 
lassuló tendenciát mutatott. (2. a-d. térkép) 

Budapesten inkább a századforduló után és még inkább a két világháború közötti 
időszakban vált jellemzővé a közigazgatási értelemben vett város növekedésének le
lassulása az elővárosok dinamizmusával szemben. Ebben az időszakban itt is megin
dult a távolabbi területek, falvak bekapcsolódása az „elővárosiasodásba", azaz a 
„külső elővárosi övezet" kialakulása (a népességnövekedés mellett e falvakban meg
figyelhető a foglalkozási szerkezet átalakulása, illetve a napi ingázási kapcsolatok 
megerősödése a fővárossal). Az első világháborút követően Budapesten is átrende
ződtek a népességnövekedés súlypontjai: a belső, elsősorban a pesti kerületek növe
kedése megállt, és szerepüket a budai, illetve a külső pesti kerületek (pl. Kőbánya) 
vették át. Megindult a népességnövekedés eltolódása a belső városrészek felől a kül
ső negyedek, illetve az elővárosok felé. A népesség „átrendeződése" tehát Budapes
ten némi fáziskéséssel jelentkezett Párizshoz képest, ahol a belső városrészek (vagyis 
Párizs közigazgatási területe) népességnövekedése már az 1880-as évektől kezdve 
lassulni kezdett. Ugyanakkor, míg az 1920-as, 1930-as években Párizsban az egyik 
legnagyobb gondot éppen a távoli elővárosok felparcellázása és rendezetlen fejlődé
se okozta, addig Budapesten a „külső" elővárosi övezet kialakulása még éppen csak 
megindult. 

Párizs és Budapest összehasonlításakor kiemelendő a két város mérete, illetve be
építettsége és laksürüsége közötti alapvető eltérés. Budapest a lakosságszámához vi
szonyítva nagy kiterjedésű város: alapterülete az 1950-es városegyesítés előtt 
207 km2 volt, a közigazgatási értelemben vett Párizsé pedig 105 km2. Párizsban 
ugyanakkor 1870-ben hétszer, 1900-ban háromszor annyi lakos élt, mint Budapesten. 
(A népsűrűség 1900-ban, Párizsban 23 809 fő/km2, Budapesten 3544.) Párizsban a 
zárt sorú beépülés a XIX. század végére, a közigazgatási határokon belüli területek 
jelentős része mellett, a várost (elsősorban nyugaton és délen) közvetlenül határoló 
elővárosokat is érintette. Budapesten viszont a zárt beépítésű városmag a város köz
igazgatási határain belül is aránylag kis területre korlátozódott: a külső városrészek, 
illetve az elővárosok felé irányuló lakosság-átrendeződés ezért részben a közigazga
tási határokon belül történt. A tehetősebb társadalmi réteg kiköltözése itt a városon 
belül zajlott le, egyfajta „belső szuburbanizációt" eredményezve. Az elővárosok ki
alakulása elsősorban a fővárosinál olcsóbb telekárakkal és az alsóbb társadalmi réte
gek beköltözésével függött össze, és ez meghatározó oka volt a Budapestről való 
kiköltözésnek is: a két világháború között az elővárosi lakosság átlagosan 23-24%-a 
volt budapesti születésű. Párizsban viszont az elővárosi fejlődés egyik meghatározó 
oka éppen a város „telítettsége" volt: a századfordulón itt a párizsi születésűek aránya 
20% körül mozgott. Párizsban a közigazgatási határokon belüli területek sűrű beépí
tettsége folytán a főváros ellátását szolgáló nagy közművek is viszonylag korán kite-
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2. a. térkép 
A párizsi agglomeráció kiépülése 1857 

Forrás: SOULIGNAC 1993. 14. p. 
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2. b. térkép 
A párizsi agglomeráció kiépülése 1906 

Forrás: SOULIGNAC 1993. 15. p. 
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2. c. térkép 
A párizsi agglomeráció kiépülése 1964 

Forrás: SOULIGNAC 1993. 16. p. 
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2. d. térkép 
A párizsi agglomeráció kiépülése 1974 

Forrás: SOULIGNAC 1993. 17. p. 
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lepültek az elővárosokba. 1867-74 között Párizs vízellátását szolgálandó épült fel a 
déli elővárosok városképét máig meghatározó akvaduk. 

A párizsi elővárosok magasabb urbanizáltsági fokát nemcsak Budapest „fáziské
sése", de a francia fővárosban tapasztalt nagyobb laksűrüség és tömörebb beépített
ség is magyarázza. A párizsi külvárosok ezért jóval sokszínűbbek voltak, több 
funkciót láttak el, és többféleképpen kapcsolódtak a fővároshoz, mint Budapest elő
városai. Az elővárosok növekedésével kapcsolatos várospolitikai, városrendezési 
problémák Párizsban sokkal közelebb álltak a közigazgatási határokon belül elhe
lyezkedő város gondjaihoz, mint Budapest esetében. 

Az elővárosok pozíciója Budapesten és Párizsban közigazgatási helyzetük tekin
tetében is alapvetően különbözött. Budapest székesfőváros, mint önálló törvényható
ság, a vármegyékkel azonos szintű jogokkal rendelkezett, politikai és közigazgatási 
szempontból teljesen különálló egységet képezett az országban. Az elővárosok 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye fennhatósága alá tartoztak. Budapest környékének 
kérdésében tehát már a kezdetekkor a város és az elővárosok teljes különállása, a köz
igazgatási kapcsolatok hiánya jelentette a legnagyobb nehézséget. 

Franciaországban az állami közigazgatás alapját 1790 óta a megyék képezték. 
1800-ban Napóleon vezette be a megyei elöljáróság (prefektus) intézményét. Az elöl
járó a megyében az állam képviselője, egyben a végrehajtó hatalom birtokosa volt. 
Párizs városa Szajna megyéhez tartozott, amely a fővároson kívül még két kerületet 
foglalt magában: Saint-Denis-t és Sceaux-t. Párizs tehát nem képezett önálló városi 
önkormányzatot: bár 1834-től saját városi tanáccsal rendelkezett, polgármestert csak 
az 1789-es és az 1848-as forradalom idején választottak. Ez a korlátozott önállóság, 
az állandó és önálló polgármester hiánya egyedül a fővárosra voltjellemző az ország
ban, ami a központi hatalomnak a forradalmak és politikai megmozdulások legfőbb 
centrumát képező város iránti „gyanakvását" tükrözte. Párizs működése a Szajna me
gyei prefektus és a Szajna megyei rendőrkapitányság kettős fennhatósága és irányítá
sa alá tartozott, csakúgy, mint a másik két kerület esetében, ahol azonban az egyes 
települések -1884-től - saját választott testülettel és polgármesterrel rendelkeztek. A 
párizsi városi tanács által hozott döntések (pl. a helyi adókra vonatkozóan) csak a 
végrehajtó hatalmat gyakorló elöljáró jóváhagyásával váltak érvényessé. (Párizs csak 
1975-ben vált önálló önkormányzattá és megyei rangú várossá.) A francia közigazga
tási rendszerre máig jellemző centralizáció az oka, hogy Párizs esetében a város és az 
elővárosok közigazgatási különállása sohasem jelentkezett olyan erőteljes probléma
ként, mint Budapesten. Másképpen fogalmazva: az elővárosokkal kapcsolatos prob
lémák Párizsban nem elsősorban közigazgatási síkon jelentkeztek. (3. térkép) 

A városi közigazgatástól különálló, kifejezetten városrendezési feladattal létrejött 
szerv, mint a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, Párizsban nem létezett, a városrendezés
sel kapcsolatos pénzügyi és egyéb döntések Szajna megye elöljárója kezében össz-
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3. térkép 
Szajna megye közigazgatási beosztása 

Forrás: SOULIGNAC1993. P. p. 

pontosultak. Buda, Pest és Óbuda egyesítését, mint közigazgatási lépést viszont egy 
közös városrendezési hatóság létrehozása „vezette be". Budapest történetében a ké
sőbbiekben többször is megjelenik az a várospolitikai törekvés, mely a város és elő
városai közötti közigazgatási kapcsolatok hiányát egy városrendezési hatóság létre
hozásával, vagyis a közigazgatási problémák városrendezési síkra terelésével próbál
ja meg pótolni. Ez történt 1937-ben a Közmunkatanács jogkörének a főváros környé
kére való kiterjesztésekor, de hasonló elgondolás alapján jött létre 1996-ban a 
Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanácsa is. 
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Elővárosok és várospolitika Párizsban és Budapesten 

Városrendezés az elővárosok kirekesztésével 
A XIX. század második felében a városfejlesztés Párizsban és Budapesten is a köz
igazgatási értelemben vett város rendezését, modernizálását jelentette. Párizsban a 
középkori városkép teljes átalakítását célzó nagyarányú munkálatok Szajna megye 
1853-ban beiktatott elöljárója, Haussmann báró nevéhez kötődnek. A városi utak és 
terek kiszélesítését és rendezését csak részben motiválták közegészségügyi okok: a 
nagy közterületek, látványos középületek és sugárutak kiépítése hatalmi célokat, a lá
zadások, tömeggyülések megakadályozását is szolgálta. Budapesten a Közmunkata
nács működéséhez kötődő átalakításokban nagy szerepe volt a párizsi példának. 
Fontos különbség ugyanakkor, hogy míg Párizsban Haussmann munkálatai a közép
kori Párizs egy részének teljes lerombolásával jártak, addig a budapesti építkezések 
elsősorban még sűrűn be nem épített területeket érintettek. Ettől függetlenül mindkét 
város esetében használhatjuk a „hatalmi várospolitika" jelzőt, hiszen mindkét város
rendezés elsődleges célja egy reprezentatív, a központi hatalmat szimbolizáló fővá
ros kialakítása volt. 

A hatalmi várospolitika a városrendezésből teljes mértékben kizárta a város körül 
folyamatosan növekedő elővárosokat. Párizsban a középkori városrészek lerombolá
sa és a lakhatási költségek ezzel összefüggő drágulása által sújtott szegény rétegek az 
elővárosokba húzódtak, a vidékről a főváros felé törekvő népesség is itt talált otthon
ra. A Haussmann által bevezetett, majd az elöljáró lemondása után is folytatódó, erő
sen Párizsra orientált városfejlesztés következtében az elővárosok növekedése 
„kaotikus" urbanizációhoz vezetett: nem csupán a rendezési tervek teljes hiánya mi
att, hanem azért is, mert a város számtalan közművét, túlságosan nagy területet 
igénylő és kevéssé „szalonképes" intézményét telepítették a századforduló évtizedei
ben az elővárosokba (raktárakat, börtönöket, víztározókat). Mindehhez járult az ipari 
létesítmények, gyárak kitelepülése és megsokszorozódása az első világháborút meg
előző évtizedekben. 

Az elővárosokat „kirekesztő" várospolitika a fentieken kívül konkrét városrende
zési döntésekben is tetten érhető. 

1840 és 1844 között Párizs határán kívül egy katonai erődrendszer épült, mely a 
főváros közvetlen szomszédságában lévő településeket sajátos helyzetbe hozta: Pá
rizs határán kívül, de a többi elővárostól elvágva éltek tovább. 1859-ben Haussmann 
egy rendelettel ezeket a fővárossal már szorosan egybeépült elővárosokat Párizshoz 
csatolta.1 E rendelet megkétszerezte a főváros már szűknek bizonyult területét, ám 
éppen a védrendszer miatt még inkább kihangsúlyozta, „végérvényessé tette" az azon 

1 Adataink minden esetben Párizs 1859-ben megnagyobbított területére vonatkoznak. 
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kívül eső elővárosok kizárását a Párizst érintő fejlesztésekből. (Ez a „fizikai" külön
állás egészen 1924-ig, a védmü lebontásáig fennmaradt. Az erődrendszer helye 
egyébként máig látható: itt húzódik Párizs külső körútja, melyet szociális lakásokkal 
együtt az 1940-es években építettek, valamint a „Périphérique", a Párizs körül a hat
vanas években kiépített autópálya-körgyűrű is.) 

A XIX. század második felében és a XX. század elején „hatalmi várospolitikával" 
jellemzett építkezések minden esetben megálltak a város közigazgatási határainál. 
Ezt mutatja Párizs metró térképe: az 1900-tól kiépülő metróvonalak csak a két világ
háború közötti meghosszabbítások révén vezetnek el a város közvetlen közelében ta
lálható elővárosokig. Ezt mutatja a Haussmann nevéhez fűződő infrastruktúra-fej
lesztési politika is: a Párizs területén mintaszerűen kiépült, a város úthálózatának tü
körképét adó csatornahálózat a város határainál „véget ér", az elővárosok infrastruk
turális problémáit viszont a XIX. század központosító fejlesztési politikája egyáltalán 
nem érintette. 

Az elővárosoktól való elzárkózás, bár kevésbé látványosan és egyértelműen, Bu
dapesten is megfigyelhető. A nagy építkezések nem hatottak olyan közvetlen módon 
az elővárosi fejlődésre, mint Párizsban. A város jórészt maga sem volt beépített, az 
elővárosok pedig falusiasak voltak, a közvetlen kapcsolatok kérdése (pl. a közös in
frastruktúra) még nem merült fel. Az elővárosok növekedését, parcellázását azonban 
Budapesten is felgyorsította a főváros modernizálását szem előtt tartó várospolitika. 
Az 1893-as építési szabályzat a külső kerületekben magas parcellaminimumot hatá
rozott meg, hogy a befektetőket a földszintes családi házak helyett inkább bérházak 
építésére ösztönözze. (Az építési kedvezmények, kölcsönök stb. is mind elsősorban 
ezeket az építkezéseket támogatták.) A szegényebb rétegeknek csak az elővárosok
ban volt módjuk családi házak építésére, ami további ösztönzést adott e települések 
növekedésének. 

Az elővárosok problémájának előtérbe kerülése 
A századfordulóra mindkét fővárosban fokozatosan tudatosultak az elővárosokkal 
összefüggő várospolitikai problémák. Budapesten ez első megközelítésben közigaz
gatási kérdésként jelentkezett, ami a főváros és az elővárosok közötti intézményes 
kapcsolatok hiányára vezethető vissza. Az erősen központosított közigazgatási rend
szer és az állam hagyományosan erős szerepvállalása miatt Párizsban a főváros és az 
elővárosok szembenállását a közigazgatási szempontok kevésbé magyarázták. A 
Szajna megyei elöljárónak mindkét területre kiterjedő jogosítványai miatt a francia 
főváros és elővárosai messze nem voltak egymástól annyira független, élesen szem
ben álló politikai érdekeltséget képviselő igazgatási területek. Párizsban a városnak 
és elővárosainak közigazgatási egyesítése ezért soha nem is jelentkezett politikai cél
ként úgy, mint Budapesten. A város és elővárosai közötti feszültség itt sem volt isme-
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rétien, ám ennek inkább a társadalmi és ezzel párhuzamosan a városépítészeti, 
városfejlesztési vetületére került a hangsúly. 

Párizsban az elővárosok problémáját az egyre akutabbá váló lakáshiány erősítette 
fel. A XIX. században Párizs teljes beépülésével párhuzamosan a város közvetlen 
szomszédságában fekvő elővárosok fejlődése indult meg, majd ezt a két világháború 
között a távolabbi elővárosok önkényes felparcellázása és kis méretű, komfort nélkü
li házakkal való beépítése követte. A főváros és környéke közötti ellentét Párizs ese
tében tehát a „rendezett város" és a „rendezetlen környék" közötti ellentétként jelent 
meg. Ez mutatkozott meg az építési szabályzatok körüli vitákban. Az 1902-ben meg
született építésügyi törvény csak a 20 ezernél nagyobb lakosságú településeken tette 
kötelezővé építési szabályzat kidolgozását. A törvény alapvetően a lakáshiány meg
oldására törekedett, viszont fokozta a politikai feszültséget a főváros és az elővárosok 
között. Míg Párizsban a beépíthetőséget és az építési magasságot szigorúan szabá
lyozták, addig a 20 ezres lélekszámot egyenként csak ritkán elérő elővárosokban to
vábbra sem volt kötelező az építkezések engedélyhez kötése. Párizson belül a 
törvény emelte az épületek megengedett magasságát, és lehetővé tette azt is, hogy az 
1900-as világkiállítás után üresen maradt telkek is beépüljenek. E rendelkezés ellen 
indult meg 1904-ben a párizsi nagypolgárság mozgalma, követelve a törvény újratár
gyalását. Az 1903-ban „Új Párizs Társaság" néven kialakuló mozgalom pedig a fővá
ros építészeti értékeinek védelmében lépett fel. Az építésügyi törvény és az ellene 
induló fővárosi értékvédő mozgalmak azonban egy ponton megegyeztek: az elővá
rosok rendezésének kérdését nem vetették fel. 

A Párizson kívüli rendezetlen urbanizáció a XX. század elejére-közepére mindin
kább elburjánzó, infrastrukturális és egészségügyi szempontból egyre rosszabb ellá-
tottságú elővárosi környezet kialakulásához vezetett. Az esztétikai szempontokon 
túl, ez az állapot komoly szociális problémákat is felvetett, melyekre a század elejétől 
fogva a legkülönfélébb megoldási javaslatok születtek. A túlzsúfolt ipari városok 
„humanizálásáért" meginduló szociális mozgalmakkal párhuzamosan, a XIX. század 
végétől önálló diszciplínaként megjelenő urbanizmus különféle irányzatainak (pl. az 
ún. kertváros-mozgalmak) követői alternatív megoldásokat kívántak nyújtani az em
beribb lakókörnyezet megteremtésére az elővárosokban is. 

A szociális lakásépítést követelő mozgalmak az 1870-es kommün idején jelentek 
meg. Az 1889-es világkiállításon külön pavilont szenteltek a lakáskérdésnek. 
1890-ben társadalmi szervezet alakult a lakáskrízis megoldására és olcsó lakások épí
tésére (Société Française des Habitations de Bon Marché), mely egy 1894-es törvény 
alapján állami támogatásban részesült. Ez a mozgalom azonban elsősorban a Pári
zson belüli építkezéseket favorizálta: 1914 előtt összesen kétezer lakás épült ilyen 
formában, vagyis a lakáskérdést nyilvánvalóan nem oldotta meg. Az elővárosi szoci
ális lakásépítés az angliai mintára megjelenő kertváros-mozgalommal összefüggés
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ben merült fel, melynek ösztönzésére a két világháború között húszezer lakás építé
sére került sor a párizsi elővárosokban.2 Ezek az építkezések azonban távolról sem ol
dották meg a párizsi agglomerációban jelentkező lakáshiányt, amint a két világhábo
rú között kialakított 250 ezer parcella mutatja. 

Míg Párizsban a lakáshiány, Budapesten pedig a közigazgatási kapcsolatok hiá
nya volt a vezérfonala az elővárosok helyzetéből adódó feszültségeknek, az előváro
sokat és a fővárost egységesen kezelni kívánó első pozitív megoldások mindkét 
esetben a várostervezés szintjén jelentek meg. 

Párizsban az erődrendszer sávjának a rendezése kapcsán indult el az a folyamat, 
mely végül egy általános, a városkörnyék egészére kiterjedő rendezési terv kidolgo
zásához vezetett. 

1913-ban Dausset megyei elöljáró létrehozta „Párizs környékének rendezési bi
zottságát". A bizottság terveket készített a Párizs körüli védrendszer átalakítására. A 
fővárost körülvevő 34 km hosszú és 350 méter széles körgyűrűt zöldövezeti sávvá 
alakították volna, e sávon kívül pedig parkosított szociális lakónegyedek létrehozását 
tervezték. Ha a terv megvalósul, Párizsban háromszor annyi zöldfelület jutna ma egy 
lakosra, mint Londonban. Ám a nagyszabású terv meghiúsulásához az első világhá
borún kívül a helyi érdekkonfliktusok és a korrupció is nagyban hozzájárultak: a köz
vetlenül a főváros határában elhelyezkedő terület túl értékes volt ahhoz, hogy egy 
rendelet alapján „egyszerűen" zöldterületté és parkká nyilvánítsák. A világháború 
után törvénnyel szabályozták a körgyűrű felhasználását: az 1919-es rendelkezés sze
rint a terület egynegyede állt volna rendelkezésre lakóépületek céljára. A terület érté
kesítéséért küzdő lobby (pl. a területet illegálisan lefoglalok „szindikátusa") azonban 
fokozatosan elérte, hogy a sáv egésze felszabaduljon a zöldterületté nyilvánítás köte
lezettsége alól. 1926-ban a parlament megszavazta azt a törvényt, amely a terület egé
szét beépíthetőnek nyilvánította. Megindult a gyárak, nagy lakótömbök kiépülése az 
egykor zöldövezeti sávnak tervezett területen. 

Az egykori erődrendszer helyének beépülése súlyosbította az elővárosok rende
zetlenségét. Az egyes problémákat elkülönítve kezelő törvények, rendelkezések nem 
tudták megakadályozni a kaotikus városszerkezet kialakulásához vezető összehango
latlan fejlesztéseket. Az érdekellentétek miatt az egyszer elfogadott törvényeket a kö
vetkező parlament általában azonnal leszavazta, vagy a törvényt szankciók hiányá
ban egyszerűen figyelembe sem vették. Ez lett a sorsa például az 1919-ben hozott 
„Cornudet" törvénynek, amely kötelezővé tette a beruházók számára építési terv ké-

2 A XIX. század végén Angliában merült fel a gondolat, hogy az iparosodást követő társadalmi válsá
got, falu és város megosztottságát és a gyors urbanizációból következő társadalmi problémákat 
csakis egy újfajta várostervezéssel lehet megoldani, melynek célja az emberibb lakókörnyezet kiala
kítása, a városi ember visszavezetése a család és a természet harmóniájába, a falu és a város közötti 
összhang visszaállítása. Angliában e mozgalom elterjesztője Ebenezer Howard volt. 
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szítését, ám be nem tartása esetére semmilyen intézkedést nem helyezett kilátásba, 
így hamar feledésbe merült. Ezek voltak azok a törvényi keretek (vagyis inkább azok 
hiánya), melyek között a párizsi agglomeráció beépülése lezajlott a két világháború 
közötti időszakban. Végül, nagyrészt a nyomorúságos lakókörülmények hatására 
megerősödő társadalmi feszültségek nyomán, egy 1924-ben született törvény kötele
zővé tette az új parcellázások terveinek elkészítését és azok engedélyeztetését, vala
mint megtiltotta a parcellák eladását az illetékes megyei bizottságok előzetes bele
egyezése nélkül. 1928-ban pedig létrejött a „Párizsi Régió Városrendezési és Általá
nos Szervezési Bizottsága", amely a Belügyminisztérium alá rendelt szervként mű
ködött. E testület a párizsi agglomeráció problémájának megoldását inkább a térség 
növekedésének megfékezésében, mint az elővárosok körülményeinek fejlesztésében 
látta, tovább mélyítve a város és elővárosai közötti szociális feszültségeket. Az 
1930-as években a külvárosok mind nagyobb részében baloldali többségű városi ta
nácsok alakultak (innen a „vörös külváros" elnevezés), szemben a párizsi városi ta
nács hagyományosan konzervatív összetételével. 

1932-ben végül egy átfogó, a Párizsi Régió egészének rendezését célul kitűző tör
vény született. A rendelkezés a párizsi Notre Dame-tól húzott, 35 km sugarú körön 
belül elhelyezkedő településeken kétszintű tervezést, a helyi rendezési tervek és a Pá
rizs környékét szabályozó általános regionális terv elkészítését tette kötelezővé. Az 
1913-as „Párizs környékének rendezési bizottsága" létrehozása óta ez a törvény volt 
az első, amelyben a központi kormányzat a városi régió egészére vonatkozó stratégia 
kialakítását írta elő. Az egyértelmű állami elkötelezettség hatására ez a törvény már 
konkrét eredményekhez is vezetett: 1934-ben készült el a „Prost-terv", mely az első, 
az elővárosokat egységes területként kezelő rendezési terv volt a francia fővárosban. 

A francia és egyéb nyugat-európai példák Magyarországon is ösztönözték a vá
rosrendezés törvényi szabályozását. Az 1937: VI. te. írta elő a városrendezési tervek 
készítését, és e jogszabály keretében sikerült intézményesíteni Budapest és környéke 
kapcsolatát. A törvény Budapest elővárosainak rendezését és a rendezési tervek elké
szítését a Közmunkatanács hatáskörébe helyezte - az érintett elővárosok körét a 
33/1938. B. M. sz. rendelet határozta meg. A Közmunkatanács azonban csupán vá
rosrendezési, tervezési hatóság volt, ám az elővárosokat és a fővárost összekötő 
egyéb kérdések (közterhek viselése, közművek, szolgáltatások közös finanszírozása 
stb.) nem kaptak megoldást. A közös rendezési terv kidolgozását előirányzó törvény 
megszületése mégis jelentős lépésnek tekinthető a főváros és a környék viszonyában: 
ez volt az első közös „pont" a főváros és környéke együttműködésében. Budapesten 
az 1930-as években az elővárosok összetartozása ugyanazon a szinten került jogsza
bályi „szentesítésre", mint Párizsban: a közös rendezési terv megvalósításának for
májában. 
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Az első általános rendezési tervek 
A Párizsban 1934-ben elkészült, majd 1939-ben elfogadott Prost-terv és a Budapes
ten 1940-ben elfogadott, majd 1948-ra átdolgozott városfejlesztési program, a kor 
várostervezési felfogásának megfelelően, egyértelmű párhuzamokat mutat. Mindkét 
program alapelve a város és környéke lakosságszámának maximálása, valamint a ki
egyenlítettebb növekedés feltételeinek megteremtése volt. Ennek megfelelően mind
két terv a sűrűn lakott városközpontok tehermentesítésére törekedett. A lakó-, ipari-
és zöldfelületi zónák mellett mindkettő elkülönített koncentrált lakónegyedek építé
sére alkalmas területeket. A párizsi agglomerációban ezeken a területeken épültek az 
1950-es és 1960-as évek toronyházai. Budapesten a városfejlesztési program a beépí
tésre alkalmas területeket a belvárost körülölelő zöldövezeti sávon kívül, Zuglóban, 
Újpesten, Kőbányán, Kispesten jelölte ki. 

Fontos különbség volt azonban a két program között, hogy a Prost-terv kizárólag 
az elővárosok rendezését érintette, a budapesti program viszont a főváros és az elővá
rosok rendezését egységben tárgyalta. Ilyen módon a budapesti terv egyben a két te
rület - város és környéke - közös igazgatási problémáira is megoldást kínált. Eszerint 
a fővárossal már teljesen egybeépült négy községet (Csepelt, Albertfalvát, Pesthi-
degkutat és Csillaghegyet) a fővároshoz kívánta csatolni, további 12 község pedig 
négy városba3 tömörülve alkotta volna „Budapest-környék" területét. E négy város és 
a főváros által alkotott „Nagy-Budapest" régió megfelelt a párizsi tervben is megha
tározott „városi zónának". Nagy-Budapest körül egy falusias jellegét megőrző, 75 te
lepülésből álló védőzónát jelöltek ki, hasonlóan a Párizs körül szintén lehatárolt 
„vidéki zónához". 

A Párizs környékének rendezésére kidolgozott Prost-terv több mint két évtizedig 
a francia főváros fejlesztésének alapvető dokumentumaként szolgált. Az 1960-tól év
tizedenként elkészülő újabb rendezési tervek is e program nyomdokain haladtak. 

A Prost-terv több évtizedes folyamatot vezetett be, melynek során a főváros és ré
giója erős központi tervezés és finanszírozás nyomán teljesen átformálódott. Az 
1960-as évektől kialakult a regionális tervezés gyakorlata, 1964-ben ennek érdeké
ben létrehozták a regionális fejlesztés állami intézményét, a DATAR-t, új városterve
zési szintként pedig az Ile de France régiót, mely Párizst és további 5 megyét foglal 
magában. (4. térkép) A régió-szintű állami tervezés nyomán elindult az új városok 
programja a párizsi régióban, melynek keretében négy új városközpontot létesítettek 
Párizstól kb. harminc kilométeres sugarú körben, elsősorban a főváros gazdasági, la
kóhelyi, igazgatási funkcióinak tehermentesítése érdekében. A nagyléptékű állami 
tervezésen alapuló városfejlesztés az 1980-as évektől fokozatosan veszített lendüle-

3 1 : Újpest, Rákospalota és Pestújhely, 2: Rákosszentmihály, Sashalom és Mátyásföld, 3: Pestszent-
lőrinc, Kispest és Pesterzsébet, 4: Budafok, Budatétény és Nagytétény. 
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4. térkép 
Az Ile de France régió 1964 után 

Forrás: SOULIGNAC1993. 12. p. 
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téből, és állami szinten is inkább a pontszerű fejlesztések kerültek előtérbe (pl. a 
Défense negyed kiépülése, vagy a Saint-Denis-ben megépült Stadion). 1981-ben 
megvalósult a közigazgatási decentralizáció, vagyis a régiók közigazgatási hatóság
gá alakítása, ezzel a régió-szintű tervezés a központi kormányzattól a régiók jogköré
be került, bár a fővárost is magába foglaló Ile de France esetében továbbra is fenn
maradt a központi jóváhagyás megkötése. A regionális tervek az 1980-as évektől 
kezdve inkább városrendezési programként készülnek, elsősorban a helyi hatóságok 
számára tesznek javaslatokat. Vagyis a helyi hatóságok szerepe az amúgy hagyomá
nyosan centralizált Franciaországban is megerősödött. 

A Párizs környéki regionális tervezés mindvégig megtartotta a Prost-terv egyik 
alapvető hiányosságát: a közigazgatási értelemben vett fővárost a rendezési tervek
ben egy egységként és nem különböző adottságú és fejlettségi szintű kerületek vagy 
városnegyedek összességeként kezelték. Vagyis Párizs továbbra is különálló egység, 
„fehér folt" maradt a régión belül. 2001 -ben, a város újonnan megválasztott szocialis
ta polgármestere, Bertrand Delanoë kezdeményezésére, egy eddig ismeretlen típusú 
együttműködés indult meg Párizs és a környező elővárosok között. Ennek lényege, 
hogy a főváros közigazgatási határain belüli fejlődésből fakadó hátrányokat, társa
dalmi feszültségeket enyhítendő, elősegítse a Párizs kapuiban álló alacsony státusú 
lakónegyedek (lakótelepek), piacok rehabilitálását. Párizs történetében ez az első 
eset, amikor egy elővárosi fejlesztésekkel kapcsolatos együttműködést nem regioná
lis vagy nemzeti terv szorgalmaz, hanem arra maga a fővárosi vezetés tesz javaslatot. 
A közigazgatási-állami egybefogás és a nagyléptékű regionális tervezés Párizsban 
megteremtették ugyan a főváros és környéke kiegyenlítettebb fejlődésének alapjait, 
ám számtalan - a századelő viszonyaira sok tekintetben emlékeztető - társadalmi fe
szültség továbbra is megmaradt a két terület között. A felülről irányított tervezés mel
lett a főváros és az elővárosok közötti helyi együttműködés és szolidaritás nem 
alakult ki az elmúlt évtizedekben Párizsban sem... 
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Krisztina Keresztély 

The Suburbs in Paris and in Budapest 1850-1950 

Budapest and Paris, though they both had their own stages of development and 
function, had parallel ways concerning the status of their suburbs. Similarities were 
started by the formation of power-policy exerting influence on the city in the middle 
of the 19th century, facilitating solely the development of the territory of the 
administrative city. Centralist developmental policy was accompanied by uneven 
development of the suburbs that became a problem of urban-policy by the beginning 
of the 20th century. Contradictions stemming from the status of the suburbs appeared 
first of all as an administrational problem in Budapest, whereas in Paris they were 
manifested as social and urban-developmental tasks. After the debates and 
experiments of the 1910s and 1920s, in the 1930s years all-comprehensive 
resolutions were made in both cities: the first all-in developmental plans were born 
that approached the city and the suburbs as equal territories-concerning urban 
planning. The similarities of development of urban policies of the two cities came to 
an end in the 1950s , when in Budapest the suburbs were united with the capital by 
means of power-political resolutions. 
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Sipos András 

VÁROSI AGGLOMERÁCIÓK ÉS KÖZIGAZGATÁSI 
HATÁROK KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1850-1950 

Nagy-Bécs és Nagy-Berlin kialakulása 

Amikor a XX. század első éveiben a hazai kormányzati és városi döntéshozók 
először fontolgatták komolyan Nagy-Budapest létrehozását, az arra „megérett" kör
nyékbeli községek Budapesthez csatolását, támaszkodhattak a német nagyvárosok 
tapasztalataira. A német nagyvárosokat tekintették a szakszerűen irányított, hatéko
nyan és (az önkormányzat szűk társadalmi bázisa ellenére is) közérdek-orientáltán 
működő nagyvárosi önkormányzat modellszerű példáinak, és e felfogásban osztozott 
a nemzetközi szakmai közvélemény tekintélyes része. 

A német területeket a XIX. század közepétől kezdve érte el az iparosodással 
együtt járó urbanizációs robbanás. 1871-ben még csak nyolc olyan város volt az 
újonnan alapított Német Birodalomban, amely százezernél több lakost számlált. 
1910-re ezek száma 48-ra emelkedett, és a népességnek 4,9% helyett 21,3%-a lakott 
ilyen településen. A városi területnek a környékbeli városok, községek „bekebelezé
se" útján történő kiterjesztése a nagyvárosi fejlődés általános kísérőjelenségének szá
mított. 1880-1910 között 188 esetben került sor ilyen „bekebelezésre". Ezek közül 
133 érintette azt a 48 nagyvárost, amelyek lakossága 1910-ben meghaladta a 100 000 
főt, 46 esetben pedig azok a városok növekedtek ilyen módon, amelyek 1910-re az 
50 000-100 000 fő közötti kategóriáig jutottak el. A többi városra csupán 9 bekebele
zés jutott.1 

A határok kiterjesztése nem csupán kísérőjelensége, hanem egyik lényeges 
összetevője is volt a nagyvárosok felnövekedésének. Jó néhány város éppen ennek 
révén lépte túl a 100 000 fős „álomhatárt": Mannheim (1897/1899), Poznan (1900), 
Gelsenkirchen (1903), Bochum (1904), Duisburg (1902/1905), Mainz (1907/1908), 
Saarbrücken (1909), Mülheim a. d. Ruhr (1910).2 Annak az összesített népességgya
rapodásnak, amelyet az 1910-ben 50 000 főnél népesebb városok 1850 óta felmutat
tak, mintegy 19%-a származott közvetlenül a határok kiterjesztéséből. Mivel az új 
területek a további növekedés nélkülözhetetlen bázisát képezték, a közvetett hozzájá
rulás még jelentősebb.3 

1 REULECKE 1985. 81-82. p. 
2 MATZERATH 1978. 80. p. 
3 Uo. 88. p. 
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