
A ko lozs vá ri Sé ta tér szom széd sá gá ban
lé võ nyolc sze cesszi ós bér vil lá ból ál ló
épü let együt tes Hirschler Jó zsef ró mai ka -
to li kus plé bá nos meg ren de lé sé re épült 
a haj da ni Für dõ ut cá ban (Cardinal Iuliu
Hossu) 1911 és fel te he tõ en 1916 kö zött.

A vil lák ról szó ló elõ ze tes is me re te ink
meg le he tõ sen sze ré nyek vol tak, két nem -
rég ki adott publikáció1 szol gál ugyan né -
hány irány adó in for má ci ó val a meg ren -
de lõ és a meg bí zott épí té szek sze mé lyé re,
va la mint a hoz zá ve tõ le ges da tá lás ra vo -
nat ko zó an, az épü le tek rész le tes ku ta tá -
sá ra azon ban ez idá ig nem ke rült sor. 

Az épü le tek tör té ne te 1909. ok tó ber
31-én ve szi kezdetét,2 ami kor a Ko lozs vár
Bel vá ro si Ró mai Ka to li kus Egy ház vá -
laszt má nya jó vá hagy ja a plé bá no si ja va -
da lom ré szét ké pe zõ Für dõ ut cai te lek 
ér té ke sí té sét – majd pon to sít va, an nak
be épí té sét. A ter ve zés sel és a ki vi te le zés
fel ügye le té vel meg bí zott épí tész-vál lal ko -
zók ki lé té re leg elõ ször 1910 ta va szán
tesz nek egy ér tel mû uta lást. Kár oly La jos
és Markovits Sán dor nem pá lyá zat foly -
tán, ha nem Gom bos Gyu la Ko lozs vá ron
te vé keny ke dõ vál lal ko zó köz ve tí té se ál tal
ju tott a meg bí zás hoz. Az épí tész pá ros a
Für dõ ut cai te lek 12 bér vil lá val va ló be -
épí té sé re tett ja vas la tot 1 872 000 ko ro na
költ ség ve tés bõl, mely bank köl csön visz-
sza fi ze té sét a te lek árá val sze ret ték vol na
ga ran tál ni. Az épü le te ket 50 évig kí ván -
ták hasz nál ni, mely idõ alatt ezek min -
den költ sé ge õket ter hel né, így a bank köl -
csön tör lesz té se is, to váb bá évi 15 000 
ko ro nát fi zet tek vol na a min den ko ri plé -
bá nos nak. Az 50 év le tel té vel a tel ket és
épít mé nye it jó ál la pot ban és te her men te -
sít ve kí ván ták az egy ház köz ség nek visz-
szaszolgáltatni.3

Az épít ke zés csak 1911 ta va sza után
kez dõd he tett meg a gaz da sá gi és tech ni -
kai kér dé sek hosszas tár gya lá sa után.4

E kez de ti fá zis ban az épít te tõ te hát 12 új
bér vil lá val szá molt, ami a Für dõ ut cá ra

né zõ há rom ko ráb ban épült la kó ház le -
bon tá sát fel té te lez te vol na. Az egyik hi te -
le zõ pénz in té zet, a Mun ka adók Bank ja
Rész vény tár sa ság tönk re men te mi att az
épít ke zés fo lya ma ta 1912 ele jén több
mint egy év re meg sza kadt. Az épít ke zés -
nek eb ben a fá zi sá ban négy le fe dett és
négy meg kez dett épü let tel szá mol ha tunk,
a hát ra le võ négy épü let rõl va ló szí nû leg
ek kor mond hat tak le az anya gi ke ret szû -
kös sé ge mi att.

A szük sé ges anya gi fe de zet meg te -
rem té se után 1913 ta va szán Spáda Já nos
ko lozs vá ri épí tõ vál lal ko zó aján la tot tett 
a nyolc épü let lak ha tó vá tételére.5 Rö vi -
de sen el ha tal ma so dó tü dõ ba ja és ha lá la
azon ban nem tet te le he tõ vé a mun ká la -
tok be fe je zé sét, így 1913. áp ri lis 10-én
Schreiber Gyu la bu da pes ti épí tész cé ge és
a ve lük együtt mû kö dõ Goll Elem ér épí -
tész mér nök vál lal ta el a bér vil lák befeje-
zését.6 A szer zõ dés ben sze rep lõ 1913. 
ok tó ber 1-jei dá tu mig azon ban – ed dig 
is me ret len okok ból ki fo lyó lag – nem si ke -
rült mind a nyolc épü le tet be fe jez ni. Az
épü le tek át adá sá nak pon tos dá tu ma ez
idá ig is me ret len, az ed dig fel tárt le vél tá ri
ira tok ból csu pán annyi ál la pít ha tó meg,
hogy 1914 no vem be ré ig négy épület,7

1915 de cem be ré ig pe dig hat épület8 volt
lak ha tó ál la pot ban, a töb bi be fe je zé se
még vá ra tott ma gá ra.

Az írott for rá sok alap ján fel vá zolt 
hé za gos épí tés tör té net a fenn ma ra dó öt
terv rajz so ro zat alap ján egé szít he tõ ki. Kö -
zü lük egy az Er dé lyi Ró mai Ka to li kus
Stá tus ál tal so kat fog lal koz ta tott Pá pai
Sán dor ne vé hez fû zõ dik, há rom Kár oly
La jos és Markovits Sán dor iro dá já ban
szü le tett, egyet pe dig Goll Elem ér ké szí -
tett. A Pá pai ál tal raj zolt lechneri ins pi rá -
ci ó jú épü let ter vek sem szám sze rint, sem
tö me gük ben nem ta lál nak a ki vi te le zett
bér vil lák kal, ezért va ló szí nû leg még a ter -
ve zé si fá zis ele jé hez köt he tõ ek. Az épí -
tész ál tal ké szí tett hely szín rajz össze sen história
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négy épü le tet tar tal maz, me lyek kö zül
csak há rom szá mo zott, és ki zá ró lag er rõl
a há rom ról ma rad tak fenn ter vek. Az
épü le tek mind egyi ke az Arany Já nos ut -
cai te lek rész re épült vol na fel: ket tõ an -
nak sar ka i ra, a har ma dik pe dig az ál ta luk
köz re fo gott te rü let re. A kö vet ke zõ négy
so ro zat ban össze sen hét tí pus terv kü lön -
böz tet he tõ meg, szá mo zá suk I-tõl VII-ig
ter jed. A tí pus ter vek ér de kes sé ge, hogy
míg az alap rajz ok ap róbb vál toz ta tá sok tól
el te kint ve mind meg fe lel tet he tõ ek egy-
egy meg épült vil lá nak, a hoz zá juk ren delt
né hány hom lok za ti rajz leg több ször nem
egye zik az adott épü let hom lok za tá val,
vagy ha ki vé te les eset ben még is, a meg va -
ló sult vál to zat a ter ve zett nek csu pán le -
egy sze rû sí tett va ri án sa. A bu da pes ti épí -
tész pá ros ál tal ké szí tett ter vek kö zül
alap raj zi szem pont ból négy tí pus ma ra -
dék ta la nul meg fe lel egy-egy meg va ló sult
épü let nek, a hát ra le võ há rom a Goll Ele-
m ér ál tal szig nált raj zok kal vág egy be. Ez
az ész re vé tel egy ér tel mû en ar ra en ged
kö vet kez tet ni, hogy az ere de ti alap rajz ok
át dol go zá sa Goll ne vé hez fû zõ dik, s bár
az ál ta la ké szí tett hom lok za ti ter vek nem
ma rad tak fenn, az épü le tek meg je le né se
is min den va ló szí nû ség gel az õ ne vé hez
kap csol ha tó.  

A vil lák mind egyi ke egy fé lig be mé -
lyí tett pin cé bõl és há rom szint bõl áll. 
A szin ten ként he lyet ka pó la ká sok szá ma
vál to zó: a Für dõ ut cai bér vil lá ban há rom,
a töb bi hét ben két vagy négy szim met ri -
kus la kás sal szá mol ha tunk. Az eme le ten -
ként ki ala kí tott la ká sok szá ma egy ér tel -
mû en be fo lyá sol ja az épü le tek mé re tét 
és azok alap raj zi sa já tos sá ga it: a lak ré -
szek szá má nak (ket tõ, há rom vagy négy)
függ vé nyé ben te hát há rom fé le alap raj zi
for mát kü lön böz tet he tünk meg: „U”, tük -
rö zött „L” és „O” ala kú a kat.

Az épü le tek stí lu sá ra a ma gyar nép -
mû vé szet bõl ins pi rá ló dó sze cesszi ó nak
és a bé csi geometrizáló irány nak a ke ve -
re dé se jel lem zõ. A hom lok za tok fe lü let -
ke ze lé se vissza fo gott, s bár egy sé ges stí -
lus és kon cep ció men tén épül tek, tö me -
gük és a hom lok zat for má lá suk egye di.
Dí sze sebb meg mun ká lás ban csak a fõ -
hom lok zat ok ré sze sül tek, a rep re zen ta tí -
vabb Arany Já nos ut ca 13. szám alat ti
bér vil la ki vé te lé vel – mely nek ese té ben 
a mel lék hom lok zat sík já ból ki ug ró zárt er -
ké lye ket 3–3 kõ sza lag gal dí szí tet ték – 
a nem ut cá ra né zõ hom lok za to kat leg -
több ször egy sze rû dísz va ko lat tal bo rí tot -

ták. He lyen ként meg fi gyel he tõ a hát só
be já ra tok rusz ti ká zott kvá der kö vek kel 
va ló ke re te zé se és a lá ba za ti pár kány kör -
be fut ta tá sa.

A Für dõ ut cai épü let ki vé te lé vel
mind egyik bér vil la fõ hom lok za ta vízszin-
 te sen há rom na gyobb egy ség re ta go ló dik.
A re gisz te rek a koronázópárkányok meg -
tört vo nal ve ze té sé bõl, a hom lok zat vo na -
lá ból elõ re ug ra tott sí kok ból vagy ép pen
az el té rõ bur ko ló anya gok hasz ná la tá ból
adód nak. A két szél sõ rész nek egy-egy, 
a kö zép sõ nek leg több ször két ten gely 
fe lel meg. E sza bály alól ki vé telt ké pez 
az Arany Já nos ut ca 13. szám alat ti bér -
vil la, mely nek kö zép sõ ré sze négy kes ke -
nyebb ten gely re osz lik. A Für dõ ut cai
vil la hom lok zat kép zé se sa rok épü let lé -
vén el tér a töb bi tõl: leg hang sú lyo sabb
ele me a két ut cai szárny ta lál ko zá sá nál
el he lye zett sok szög alap raj zú, a föld szin -
ten zárt, az eme le te ken nyi tott er kély. 
Az ut cai hom lok za tai nem ta go lód nak
szim met ri ku san.

Az épü le tek vál to za tos sá ga a hom -
lok za tok sík ja i nak meg moz ga tá sá ból, 
a hom lok zat tagolóelemeinek rend ha gyó
fel fo gá sá ból, a kor ban di va tos sá vá ló
zárt er ké lyek el té rõ mé re te i bõl és for má i -
ból, a nyí lá sok le zá rá sá nak vál ta ko zó vo -
nal ve ze té sé bõl adó dik. Gya ko ri ak a né pi
épí té szet bõl ins pi rá ló dó egye nes zá ró dá -
sú, le szelt sar kú ab la kok. Akad nak egé -
szen egy sze rû meg ol dá sok, mint pél dá ul
az Arany Já nos ut ca 21. szám alat ti bér -
vil la hom lok za tá nak sík, dí szí té sek tõl
men tes fe lü le te, mely nek mo no tó ni á ját
csak a fel vitt va ko lat sá von ként el té rõ szí -
ne és a nyí lás le zá rá sok vál to za tos sá ga
bont ja meg. 

Amint az épí tés tör té net bõl már ki de -
rült, az Arany Já nos ut cai bér vil lák lét re -
jöt tü ket nem egyet len ter ve zõ nek és 
ki vi te le zõ nek kö szön he tik. 1910-ben a ter -
ve zé si fo lya mat el in dí tó ja a Kár oly La jos
és Markovits Sán dor épí tész pá ros, akik -
nek a he lyét 1913-ban Goll Elem ér mû -
épí tész ve szi át. A ki vi te le zõi mun kát
Kár oly és Markovits ide jén a Sü tõ és Tár -
sa cég kezd te el, ezt kö ve tõ en 1913-ban
rö vid idõ re Spáda Já nos is fel tûnt a szí -
nen, a rö vid in ter mez zo után pe dig
Schreiber Gyu la épí tész vál la la ta volt az,
amely be fe jez te az épü le te ket.  

A leg több in for má ci ó val a bu da pes ti
épí tész pá ros ról ren del ke zünk: Károly–
Markovits kö zös pe csét jé rõl ki de rül, hogy70

2014/2



Bu da pes ten mû köd tet nek épí tész iro dát,
kö zös te vé keny sé gük rõl és Markovits
Sán dor ról ezen fe lül az ed di gi ku ta tá sok
ke vés adat tal szol gál nak. Sas Pé ter nek 
a ró mai ka to li kus egy ház ko lozs vá ri épí -
tõ te vé keny sé gét ta nul má nyo zó köny ve
meg em lí ti, hogy az Auguszteum új épü le -
té re ki írt pá lyá za ton részt vet tek egy „sze -
cesszi ós jel le gû, né pi épí té sze ti for ma -
kincs tár há zát fel vo nul ta tó” terv rajz zal.
A ko lozs vá ri ró mai ka to li kus egy ház nál
ki fej tett te vé keny sé gük ide jé rõl is fenn ma -
radt egy ér de kes adat: az iz ra e li ta val lá sú
épí té szek 1911. jú ni us 22-én, Bu da pes ten
át ke resz tel ked tek ró mai ka to li kus sá. Ká-
r oly La jos vég zett sé ge nem ál la pít ha tó
meg tel jes bi zo nyos ság gal. A kor szak épí -
té sze té rõl és épí té sze i rõl szó ló mun kák
épí tõ mes ter ként em lí tik, a terv rajz okon
sze rep lõ pe csé tek és szá mos si ke res pá lyá -
za ti ter ve azon ban épí té szi vég zett sé gét
va ló szí nû sí tik. A sze mé lyé re vo nat ko zó
ada tok le tisz tá zá sát ne he zí ti a szak iro -
da lom ban és a for rá sok ban fel buk ka nó
több fé le név vál to zat (Kár oly La jos, Kár o-
lyi La jos, Kár olyi L. Emil).

Az épü let együt tes tör té ne té ben ke -
vés bé meg ha tá ro zó, a ko ra be li ko lozs vá ri
épí tész élet ben azon ban an nál je len tõ sebb
Spáda Já nos alak ja. A ne ves épí tõ mes ter
Kolozson szü le tett 1877. de cem ber 10-én.
Dip lo má ját Bu da pes ten a Ki rá lyi Jó zsef
Mû egye te men sze rez te, majd ezt kö ve tõ -
en Ko lozs vár fõ te rén nyi tott épí té sze ti
iro dát, in nen foly tat ta in ten zív te vé keny -
sé gét. Olyan ne ves épü le tek ki vi te le zõ je
volt, mint a bé csi Fellner és Helmer épí -
tész iro da ter vez te új Nem ze ti Szín ház
(ma Ro mán Nem ze ti Szín ház és Ro mán
Ope ra), a Hübner Je nõ ter ve alap ján épült
Mariánum Ró mai Ka to li kus Le ány ne ve lõ
In té zet, Kós Kár oly Ka ka sos temp lo ma, 
il let ve két sa ját tu laj do nát ké pe zõ épü let,
a Vá gó híd té ri Spáda-palota, va la mint az
Er zsé bet út 51. szám alat ti csa lá di ház.
Rö vid épí tõ mes te ri pá lyá ja so rán köz éle ti
sze re pet is vál lalt, tag ja volt a ko lozs vá ri
Ipar ka ma rá nak, az Ipar tes tü let nek, az
Iparosegyletnek, mely ben az el nö ki tiszt -
sé get vi selt emel lett a Ró mai Ka to li kus
Egy ház vá laszt má nyá nak is.9 36 éves ko -
rá ban, 1913. jú li us 7-án hunyt el tü dõ be -
teg ség ben Ko lozs vá ron, s itt is te met ték el
a Házsongárdi te me tõ ben.

An nak ér de ké ben, hogy a szó ban for -
gó épü let cso por tot a vá ros 20. szá zad ele -
ji fej lõ dé sé nek ke re té ben vagy akár a kor

nem zet kö zi épí té sze té nek kon tex tu sá ban
vizs gál has suk, el en ged he tet len az épü le -
tek mû fa ji elem zé se és az épí té si prog ram
vizs gá la ta. 

A bér be adás cél já ból emelt épü le tek
meg ne ve zé sé re több fo ga lom volt hasz ná -
lat ban az el múlt év szá zad ok fo lya mán,
je len té sük azon ban nem min den eset ben
ha tá rol ha tó el tel jes pon tos ság gal. A né met
szó hasz ná lat ban bér pa lo tá nak a „tõ ke erõs
épít te tõk ál tal a vá ro sok rep re zen ta tív 
he lye in épí tett, ked ve zõ lakásösszetételû,
anyag hasz ná lat és kül sõ meg je le nés szem -
pont já ból igényes”10 épü le te ket ne vez ték.
Ma gya ror szá gon ugyan az a fo ga lom két
eset ben volt hasz ná la tos: a fõ úri ma gán -
pa lo ta és a rész ben bér be adott „úri pa lo -
ta” meg ne ve zé sé re, mely utób bi a fõ urak
ál tal épít te tett bér pa lo ták ra vonatkozott.11

Bár a bér pa lo ta és a bér ház kö zöt ti kü -
lönb ség nem egy ér tel mû, a bér pa lo ták
ese té ben nagy hang súly ke rül az épít te tõ
tár sa dal mi hely ze té re, a rep re zen tá ci ós
igény re, a gon dos anyag hasz ná lat ra, va la -
mint a vá ro sok rep re zen ta tív ré sze in (bel -
vá ros) va ló el he lyez ke dés re.

A bér ház szó több – kü lön bö zõ kom -
fort fo ko za tú és alap te rü le tû – la kást ma -
gá ba fog la ló épít mény re utalt, mely nem -
csak funk ci ó já ban (üz le ti vál lal ko zás),
ha nem mé re te i ben is el tért a ha gyo má -
nyos la kó épü le tek tõl: a 19. és a 20. szá -
zad for du ló ján a né met területeken12 ele -
in te a leg alább négy, majd a leg alább hét
la kást ma gá ba fog la ló épü le te ket te kin tet -
ték bér ház nak.

Az elõb bi e ken kí vül meg kell még
em lí te nünk a vil lát, mely nek bér be adá si
cél lal épü lõ vál to za tai a bér vil la, il let ve 
a sza ba don ál ló bér ház. Ferkai And rás
meg ha tá ro zá sa sze rint vil lá nak ne vez zük
a „zöld öve zet ben, park sze rû tel ken, sza -
ba don ál ló, nagy mé re tû, ál ta lá ban több -
szin tes rep re zen ta tív la kó há zat, mely egy
csa lád nak, eset leg több ge ne rá ci ó nak ad
ál lan dó, né ha al kal mi lakóhelyet”.13 A vil -
la te hát sza ba don ál ló, ter je del me sebb,
ked ve zõbb la kás mi nõ sé gû há zat je lent.
Eh hez vi szo nyít va a bér vil la több csa lád
szá má ra la kást biz to sí tó, 2-3 eme le tes,
szin ten ként több lak részt ma gá ba fog la ló
la kó ház. A be fek te tés cél ja alap ján Ferkai
to váb bá kü lönb sé get tesz a sa ját la kás -
igényt ki elé gí tõ tár sas ház és a be fek te té si
cél lal épü lõ bér vil la kö zött.

Az Arany Já nos ut cai há zak épít te tõ je
– Hirschler Jó zsef plé bá nos – egy ér tel mû -
en jö ve de lem szer zés cél já ból kez de mé - história
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nyez te ezek épí té sét. A szük sé ges anya gi
hát tér hi á nyá ban kény te len volt a mun -
ká la to kat a bank tól fel vett köl csön bõl 
fe dez ni. A meg ren de lõ sze mé lyét fi gye -
lem be vé ve te hát a „bér pa lo ta” és a „bér -
ház” ki fe je zé sek kö zül in kább az utób bi
vá lik in do kolt tá, hi szen a plé bá nos nem
szá mí tott tõ ke erõs vál lal ko zó nak vagy az
arisz tok rá cia kép vi se lõ jé nek. Az épít ke -
zés ap ro pó já ból adó dik az épü le tek meg -
for má lá sá ban mu tat ko zó mér sé kelt rep re -
zen tá ci ós igény, így a po ten ci á lis bér lõi
ré teg de ter mi nált sá ga is: egy ér tel mû en
nem az arisz tok rá cia szá má ra épül tek,
sok kal in kább a kö zép osz tály te he tõ sebb
családjainak szán dé koz ták a fel épü lõ 
la ká so kat bér be ad ni, ami újabb érv a
„bér ház” ki fe je zés in do kolt sá gá ra. Az
épü le tek nek a vá ro son be lü li el he lyez ke -
dé se az adott te lek ál tal adott volt: nem
Ko lozs vár rep re zen ta tív bel vá ro sá ban,
ha nem an nak pe re mén, a fél év szá za da
ki ala kí tott Sé ta tér szom széd sá gá ban,
zöld öve zet ben épül tek fel. A há zak hom -
lok za tai és tö me gei vál to za to sak, és mû -
vé szi igé nyes ség gel il lesz ked nek a ter mé -
sze ti kör nye zet be. Ilyen szem pont ból
sem sze ren csés a „bér pa lo ta” meg ne ve -
zés, sok kal in kább ta lá ló a le ve gõs be épí -
tést is hang sú lyo zó „bér vil la” fo ga lom
vagy a „sza ba don ál ló bér ház” meg ne ve -
zés. A la kás szám te kin te té ben az épü le -
tek arány lag ho mo gé nek, ki vé tel nél kül
két eme le te sek, szin ten ként két, há rom
vagy négy lak résszel, me lyek fe lü le te és
kom fort fo ko za ta azon ban már vál to zó. E
kri té ri um alap ján is a „sza ba don ál ló bér -
ház” avagy a „bér vil la” meg ne ve zés te -
kint he tõ szak sze rû nek. 

A fen teb bi ek alap ján meg ál la pít ha tó
te hát, hogy a „bér pa lo ta”, „bér ház” és
„bér vil la” fo gal mak kö zül a „sza ba don 
ál ló bér ház” vagy leg in kább a sza bad be -
épí tést ele ve fel té te le zõ „bér vil la” ki fe je -
zés ta lá ló az épü le tek meg ne ve zé sé re.

Az épí té sze ti prog ram ra ha tást gya -
kor ló elõ ké pe ket il le tõ en a szak iro da lom -
ban fel ve  tõ dött an nak le he tõ sé ge, hogy az
épü let so ro zat min tá já ul a szá zad for du lón
Ang li á ban ki ala ku ló és di va tos sá vá ló
kert vá ros ok szol gál ná nak. Az épít ke zés
jel le ge ugyan ak kor ha son ló sá got mu tat a
vil la ne gye dek sa já tos sá ga i val is.  

A kert vá ros el ne ve zést elõ ször Ale -
xan der T. Stewart fi lant róp mil li omos
hasz nál ja, aki mun ka tár sai szá má ra
1869-ben Long Island-re egy 8000 an gol
hold nagy sá gú te le pü lést ter ve zett, ez

azon ban Stewart ha lá la mi att nem va ló -
sul ha tott meg.14

A 19. szá zad el sõ fe lé ben Ang li á ban
szá mos meg nem va ló sult te le pü lés terv
szü le tett, me lyek el vei kö zül né hány ha -
tott a kert vá ros ok ké sõb bi ki ala ku lá sá ra.
Ter ve zõ ik elé ge det le nek vol tak a mun ká -
sok la kás kö rül mé nye i vel, a hely zet ja ví -
tá sa ér de ké ben a na gyobb vá ro sok kö ze -
lé ben a ter mé sze ti adott sá gok hoz iga zo dó
ki sebb te le pü lé se ket épí tet tek. Robert
Oven azon el kép ze lé sét, hogy a dol go zók
la kás kö rül mé nye i nek ja ví tá sa nem sér ti
az üz le ti ér de ke ket, a ké sõb bi év ti ze dek
igazolták.15

Az önál ló ipa ri vá ros ként ér tel mez he -
tõ Copley-t meg épít te tõ Edward Akroyd
szá má ra az egész sé ges kör nye zet, az igé -
nyes meg je le nés, a kö zös sé gi élet me ga-
 la po zá sa volt az el sõd le ges szem pont, s
te vé keny sé gét nem üz le ti vál lal ko zás nak
te kin tet te, cél ja a kor sze rû élet kö rül mé -
nyek meg te rem té se volt.16

A tu do má nyos vá ros- és kert ter ve zés -
hez a fi lant róp Ebenezer Howard Garden
Cities of Tomorrow című 1902-ben ki adott
köny ve ve ze tett el. Az ál ta la ki dol go zott
új rend szer, mely a kü lön bö zõ utó pisz ti -
kus vá ros ren de zé si ter vek vizs gá la tá ból
és szin té zi sé bõl szü le tett, a leg több ko -
ráb ban fel me rü lõ prob lé má ra vá laszt
adott. Jel lem zõ je, hogy az el ve it utó lag 
a he lyi adott sá gok hoz kel lett iga zí ta ni, s
az igé nyes ség és a csa lád je len tõ sé gé nek
fi gye lem be vé te lé vel a vá ro si és a vi dé ki
élet mód elõ nye i nek össze egyez te té sén 
fá ra do zott – sikerrel.17

Howard el mé le te rö vi de sen for mát 
öl tött: Letchworth az ál ta la ki je lölt szem -
pont ok sze rint épült meg. A Lon don 
kö ze lé ben ki bon ta ko zó vá rost a táj adott sá -
ga i hoz iga zí tot ták, a la ká so kat für dõ szo bá -
val lát ták el, be osz tá su kat szabályozták,18

a la kók ké nyel me ér de ké ben biz to sí tot ták a
víz el lá tást, a szenny víz el ve ze tést, a gáz zal
va ló vi lá gí tást, és kü lö nös fi gyel met for dí -
tot tak a ker tek re. Hampstead Garden
Suburbben, a vá ro si kert vá ros ban az egész -
sé ges és igé nyes kör nye zet el vé nek szem
elõtt tar tá sa mel lett fon tos nak bi zo nyult az
el té rõ tár sa dal mi ré te gek együtt élé sé nek
biz to sí tá sa és a köz íz lés meg újí tá sa a né pi
épí té szet által.19

Az an gol pél da alap ján írá sá ban Nagy
Ger gely há rom fo gal mat ha tá rol el: a kert -
vá rost, a kertvárosias te le pü lést, il let ve a
vá ro si kert vá rost. Meg ha tá ro zá sa sze rint
a kert vá ros (garden city) egy tu da to san72
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ter ve zett, önál ló ipar ral és me zõ gaz da sá -
gi zó ná val el lá tott, egész sé ges élet kö rül -
mé nye ket biz to sí tó te le pü lés, ahol a fel -
épít he tõ há zak szá ma és a kö zöt tük sza -
ba don ha gyott te rü let meg ha tá ro zott,
azért, hogy min den la kás nak ele gen dõ
fény, le ve gõ és pi he nõ hely jus son. A vá ros
össz hang ban van a ter mé sze ti kör nye ze té -
vel, ki ala kí tá sa igé nyes. Köz igaz ga tá si és
kul tu rá lis in téz mé nyei ré vén a kö zös ség
szá má ra le he tõ sé get biz to sít a tel jes ér té -
kû tár sa dal mi élet re, to váb bá kö tött mé re -
tû és fo lya ma tos zöld te rü let ve szi kö rül.
A vá ros tel jes te rü le te köz tu laj don ban
van, vagy a kö zös ség ál tal szer ve zett trust
irá nyí tá sa alatt áll, mely a tõ ke meg té rü -
lést 5 szá za lék ban kor lá toz za, s az efö löt -
ti ered ményt a la kos ság ja vá ra fordítja.20

A kertvárosias te le pü lés a kert vá ros ok
szel le mé ben épül, en nek el lá tá sa azon -
ban egy má sik nagy vá ros tól függ, s leg -
több ször egy ipa ri üze met szolgál.21 A vá -
ro si kert vá ros úgy szin tén a kert vá ros ok
el ve it kö ve ti, lét re jöt te a vá ro sok nö ve ke -
dé sé nek ke re té hez köthetõ.22

A vá ro si a so dás fo lya ma tá nak 19. szá -
za di fel gyor su lá sá val a nagy pol gár ság kö -
ré ben fel me rült a vá ros fej lõ dés ne ga tív
ho za dé kai ki vé dé sé nek az igé nye. A zsú -
folt sá got, az in ti mi tás hi á nyát, a zöld te rü -
le tek tõl és a ter mé szet tõl va ló el sza ka dást
olyan mó don kel lett or vo sol ni, hogy a vá -
ro si élet for ma elõ nyei megmaradjanak.23

A meg ol dást a vá ro so kat öve zõ, ed dig
nya ra ló- és ki rán du ló te rü le tek ként ke zelt
zó nák be épí té se és a vá ros hoz va ló csa to -
lá sa je len tet te.

A vá ro sok pe re mé nek be épí té se már a
19. szá zad ele jén meg kez dõ dött az el sõ
nya ra lók és ven dég fo ga dók megjelené-
sével.24 Ha tár te rü let lé vén az épü le tek és 
a zó na meg ha tá ro zá sa még so ká ig bi zony -
ta lan maradt.25 Az épít ke zé se ket sza bály -
zó irány el vek, az épí té si öve ze ti elõ írá sok
a 19. szá zad het ve nes éve i tõl kez dõ dõ en
szü let tek meg: elõ ír ták a sza ba don ál ló 
be épí tést, a mi ni má lis telekméreteket.26

Az elõ írá sok he lyen ként egész vá ros ne gye -
dek re vo nat koz tak, más eset ben csak né -
hány ut cát köz re fo gó te rü le tet érin tet tek.
Nem volt rit ka az egy ko ri szõ lõs te rü le tek 
la kó te rü let ként va ló hasz no sí tá sa sem,27

mely re Ko lozs vá ron is van pél da: eb ben az
idõ szak ban par cel láz ták és épí tet ték be az
Er zsé bet út kör nyé két, lét re hoz ván a vá ros
egyik leg je len tõ sebb villanegyedét.28

Az újonnan fel épü lõ há za kat a „vil la”
fo ga lom mal ne vez ték meg, mely jó lakás-

összetételû, sza bad be épí té sû, zöld öve -
zet ben el he lye zett rep re zen ta tív la kó he -
lyet je lent, prob lé mát okoz azon ban az,
hogy a fel épü lõ vil lák nak nem mind egyi -
ke fe lelt meg ezen kri té ri u mok nak.

A vil la ne gye dek te hát egy részt a na -
gyobb te le pü lé sek nö ve ke dé sé nek, más -
részt azok túl zsú folt sá gá nak kö vet kez té -
ben a vá ro sok pe re mén lét re jö võ ne gye dek
vagy né hány ut cá nyi te rü let re kor lá to zó -
dó öve ze tek, me lye ket a zöld te rü le tek
ará nyá ra is fi gyel ve vil la sze rû, sza ba don
ál ló há zak kal épí tet ték be. 

A vá ros la kos sá gá nak gyors növeke-
dése29 Ko lozs vá ron is ma ga után von ta 
a vá rost öve zõ ki rán du ló te rü le tek, pe -
rem te rü le tek be épí té sét. Eb ben az idõ -
szak ban épült ki a Ma já lis ut ca (Republi-
cii) és a Für dõ ut ca zó ná ja, a már em lí tett
Fel leg vár fe lé ve ze tõ Er zsé bet út (Emil
Racoviþã) kör nyé ki vil la ne gyed s nem
sok kal ké sõbb az At ti la út kör nyé ki
(Andrei Mureºanu ne gyed), avagy a tiszt -
vi se lõ te lep. 

Az Arany Já nos ut cai épü let cso port
kert vá ros ok kal va ló ro ko ní tá sa el sõ sor -
ban a ki ter je dés szem pont já ból nem in -
do kolt. A csu pán nyolc bér vil lát szám lá ló
együt tes még csak egy te le pü lés önál ló
ré sze ként sem ér tel mez he tõ. A „vá ros a
vá ros ban”, az az a vá ro si kert vá ros ko ra -
be li ma gyar or szá gi pél dá ja, az új pes ti
Wekerle-telep 4000 la kást szá molt, ami
nagy ság ren dek kel ha lad ja meg az ál ta -
lunk tár gyalt bérvillasorozat ke re te it.
Ilyen szem pont ból kö ze leb bi a kap cso lat
az akár né hány ut cá nyi te rü let re kor lá to -
zó dó vil la ne gye dek kel.

Szin tén a te lek szab ta ki ter je dés bõl
adó an nem te võ dik fel a kö zös sé gi élet
na gyobb ará nyú biz to sí tá sá nak kér dé se,
hi szen a né hány tíz la kást szá mo ló
bérvillacsoport ezt nem igé nyel te. A táj
adott sá ga i hoz va ló al kal maz ko dás is in -
kább a te lek adott sá ga i hoz va ló iga zo dás -
ként ér tel mez he tõ. A kert vá ros ok és vil la -
ne gye dek ál tal egy aránt meg kö ve telt
egész sé ges és él he tõ kör nye zet a sza ba -
don ál ló be épí tés ál tal és a szom szé dos
Sé ta tér ál tal adott. Az eny hén dif fe ren ci -
ált, jó la kás mi nõ ség, igé nyes ki vi te le zés
is mind két be épí té si for má nak a sa ját ja.

A plé bá no si ja va dal mat képe zõ te lek
hasz no sí tá sa a vá ros ter jesz ke dé sé hez 
és a nö vek võ la kás igény hez köt he tõ. 
Az épü le tek szá mát a te lek ha tá rai szab -
ták meg, sza ba don ál ló be épí tést pe dig a
mér sé kel tebb te lek ár. história
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A kert vá ros vagy a kertvárosias jel zõ
hasz ná la tá nak al kal mat lan sá gá ra egy to -
váb bi in dok a meg ren de lõ be fek te té si cél -
ja. A ren del ke zé sé re ál ló sza bad tel ket
anya gi gya ra po dás re mé nyé ben épí tet te
fel, nem ki mon dot tan a la kás vi szo nyok
ja ví tá sa cél já ból, bár köz vet len mó don
eh hez is és a la kás hi ány eny hí té sé hez is
hoz zá já rult. 

Kö vet kez te tés kép pen el mond ha tó,
hogy a Sé ta tér szom széd sá gá ban fel épült
bér vil lák min de nek elõtt ki ter je dé sük nél
fog va és a vá ro son be lü li el he lyez ke dé -
sük bõl adó dó an in kább a ki sebb ki ter je -
dé sû vil la ne gye dek hez ha son ló ak, mint a
kert vá ros ok hoz vagy a vá ro si kert vá ros -
ok hoz, bár két ség te len, hogy az utób bi ak -
kal is mu tat nak né mi ro kon sá got. 
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