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Bevezető 

Hazánk tájkarakter területeinek meghatározására törekvő KEHOP34 kutatás többek  

között célul tűzte ki a települési tér jelenlegi karakter területeinek lehatárolását. Együttes 

települési és tájkutatás átfogó jelleggel utoljára a két világháború között került a tudomá-

nyos érdeklődés középpontjába, Teleki Pál, Cholnoky Jenő, Prinz Gyula településföldrajzi 

kutatásai ma is kiemelkedő tudományos értékűek. A hazai települések alakterületeit be-

mutató térkép Prinz szerkesztésében a Magyar Földrajzi Értekezések, 1922 évi III. számá-

ban jelent meg. Az eltelt közel egy évszázad alatt megváltozott a településeket befogadó 

táj, a települések népessége, valamint az urbanizációs hatásra jelentősen átalakultak egyes 

települések és átrendeződött, átalakult a településhálózat is.  

Jelen tanulmányunkban a Prinz-féle térkép 6 darab nagy kiterjedésű települési alakterü-

letén kiválasztott 4 km x 2,5 km nagyságú mintaterületeken (55. ábra) tapasztalható vál-

tozásokat vizsgáljuk az 1941-ben készült katonai felmérés és a 2015 évi tájállapotot 

tükröző NÖSZTÉP35 térkép alapján. A települési alakterületeket meghatározó térkép 

közel azonos időszakban készült a katonai felméréssel, így az előbbi alkalmas az alakterü-

leti típusba sorolás megértésére vagy vitatására. 

 

 
Települési alakterület megnevezése 

a Prinz-féle térképen 
Mintaterületi kivágat helye 

1.  alföldi tanyás térség, kisebb csoportos, többnyire egyutcás falvak Mátészalka – Nyírbátor környéke 

2.  alföldi tanyás térség, északalföldi óriás falvak  Tiszafüred – Kunmadaras környéke 

3.  alföldi tanyás térség, szabályos telepítésű falvak Kiskőrös – Soltvadkert − Kecel térsége 

4.  nagy csoportos falvak, középdunai alakterület Pécs környéke, a Mecsektől délre fekvő terület 

5.  kisebb csoportos, többnyire egyutcás falvak Zalaegerszegtől délre fekvő terület 

6.  kisebb, főleg főutcás, szabályosabb falvak Ják és Vasvár közötti terület 

55. ábra – Alakterületek és mintaterületek összefoglaló táblázata 

A IV. katonai felmérés (1941) térképén ábrázolt a települések beépítése, alaprajzi elren-

dezése, így megállapítható, hogy milyen jellegű települési terekből állt össze a korabeli 

térrendszer, illetve kis segítséggel érzékelhető a térrendszer sűrűsége is. A NÖSZTÉP 

 
34 KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 kutatás 
35 Nemzeti ökoszisztémaszolgáltatás-térképezés és –értékelés (NÖSZTÉP) alaptérképe 
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térkép digitális állománya a jelen idejűnek tekinthető valós beépítéseket mutatja meg, így 

alkalmas az elmúlt évszázad alatt bekövetkezett változások vizsgálatára és az egyes tele-

pülési terek összehasonlítására.36  

Kutatási kérdések:  

̶ Pontos, értelmezhető-e az 1941-es térképen a Prinz-féle kategorizálás?   

̶ Milyen új elemek jelentek meg a települési térhálózatban a XXI. századra, mely, a 

XX. század első felében beépített területek maradtak fenn, vagy szűntek meg 

teljesen, esetleg részlegesen? 

̶ Hogyan alakult a mintaterületeken a települési terek növekedése, besűrűsödése 

vagy ritkulása? 

̶ Mik a tájhasználat szerkezetében bekövetkezett, a települési tér változásával össze-

függő főbb változások? 

̶ A jelen állapot alapján szükséges-e az alakterületi lehatárolás újragondolása?  

Mintaterületi vizsgálatok 

Mátészalka - Nyírbátor környéke (56. ábra) 

II. világháború előtt: A mintaterület döntően középfalvakból és korábbi mezővárosokból 

állónak mutatkozik, nem érzékelhető jelentősen kiemelkedő központi település, a hálózat 

egyenletes eloszlású. A 3-7 km távolságban fekvő, jellemzően több utcás, vagy kissé hal-

mazosodott alaprajzú belterületek közül Mátészalka, Nyírbátor, Ófehértó, Nagyecsed, 

Kocsord a legnagyobbak. A községek között közepesen sűrű, egyenletes eloszlású tanya-

világ található, több épület alkotta, csoportos bokortanyákkal37.  

Jelen: A táj erőteljes erdősülése, ugyanakkor a szántóföldi táblaméretek mérsékelt növe-

kedése tapasztalható. A belterületek száma, így eloszlása és általánosságban beépített 

területe is változatlan maradt. Kivétel képeznek Mátészalka és Nyírbátor, melyek az 1970-

es évek vidéki ipartelepítési programjának és az Országos Településhálózat-fejlesztési 

Koncepció hatására várossá és a megye jelentős népességkoncentráló szerepet betöltő 

településeivé váltak. Területük megnövekedett, valamint számos külterületi beépítéssel, 

sajátos agglomerációs gyűrűt vonzott maga köré. Az alföldi tanyás térség besorolás alap-

ját képező bokortanyák, szinte teljes egészében megszűntek a területen. Ugyanakkor 

újabb önálló, beépített foltok jelentek meg, melyek a bokortanyáknál sokkal kisebb szám-

ban és koncentrált eloszlásban a belterületek, vagy a főbb úthálózatok közelségében. 

 
36 A kiválasztott területeken megvizsgáltuk a 2015-ös NÖSZTÉP térképen a települési beépített terek (a konkrét épületállomány) kiterjedését, majd rávetítettük 

az 1941-es térképen lehatárolható beépítési hálózatra. Az utóbbi térképkivágatokon az összehasonlíthatóság érdekében manuális módszerrel pirosra szí-

neztük a beépítési foltokat. Így kirajzolódtak azon beépítési területek, melyek megmaradtak, melyek jelentős vagy éppen kevésbé markáns átalakuláson 

estek át, valamint azok is, melyek eltűntek napjainkra a területről (más területhasználat vette át területüket). Az elemzéseket ArcGis szoftver segítségével, 

a történeti térképek georeferálásával, képfeldolgozásával, valamint a NÖSZTÉP térkép adatainak értelmezésével végeztük.  
37 A „bokortanya” az alföldi tanyák csoportos megjelenési típusa, lakóházaival, utcáival, törpe falura emlékeztető formájú és méretű, mivel egy-egy bokorban 

legalább öt-tizenöt, de gyakran negyven-ötven épület is található. 
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56. ábra – Mátészalka – Nyírbátor környéke 

Tiszafüred – Kunmadaras környéke (57. ábra) 

II. világháború előtt: A mintaterületet ÉK-DNy irányban átszelő folyóhát által meghatá-

rozott, sávos szerkezetet mutat a táj mintázata. A szélesen kanyargó folyó jellegzetes 

mederformáival és vízparti településeivel uralja a középső sávot, két oldalán döntően 

szántóföldi művelésű területek találhatók, 3-7 km távolságban elhelyezkedő középfalvak-

kal, míg Kunhegyes-Kunmadaras vonalától DK-re a pusztai gyepterületek szigetei és 

egyenletes sűrűségben (10-15 db/km2), de önállóan álló tanyák válnak jellemzővé.   

Mátészalka környékénél változatosabbak a települési formák, ugyanakkor a települések 

ritkábbak. A Tisza-mentén a települések alaprajza halmazos, morotva zugból fokozatosan 

kifelé fejlődő szerkezettel, rostos, vagy sugaras rajzolattal, míg a Tiszától nyugatra előfor-

dulnak telepített, sakktábla alaprajzú települések is.  

Jelen: E terület tájváltozására kevésbé jellemző az erőteljes erdősülés. Az erdőterületek 

növekedése a vízhálózat mentén, a holtágakat, csatornákat beágyazva, illetve az árterüle-

teken vált jellemzővé. A folyóhát környező térségtől még inkább elkülönülő jellegét az 

1973-ra megépült Kiskörei Vízlépcső tározó tava is erősíti. A térség közlekedés hálózata 

alig fejlődött, Tiszafüred (1984), Kunhegyes (1989) és Abádszalók (2005) is csak később 

szerzett városi rangot. A városok esetében érzékelhető a beépített tér növekedése, 

ugyanakkor a változás nem jelentős mértékű. Új beépített területként jelennek meg  

a gyógyvízre épített Berekfürdő, valamint Abádszalók és Kisköre vízparti üdülőtelepei.  

A mintaterület tanyavilága szinte teljes egészében felszámolódott. Az új nagyüzemi me-

zőgazdasági központok koncentráltabban, inkább a belterületek vagy az utak közelében 

jöttek létre. A II. világháború időszakában Kunmadaras mellett létesített katonai repülőtér 

nagy felületű bázissá épült ki és maradt fenn napjainkig. 
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57. ábra – Tiszafüred – Kunmadaras környéke 
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Kiskőrös – Soltvadkert − Kecel térsége (58. ábra) 

II. világháború előtt: A jó közlekedési hálózattal rendelkező mintaterület a Kiskunsági sző-

lőtermesztés központja, a tanyákat és pusztákat szőlőterületek övezik, ugyanakkor jelen-

tős a telepített erdők aránya is. A településhálózat érzékelhetően sokkal gyérebb a többi 

vizsgált mintaterülethez képest. Kecel, Kikőrös mezővárosokon és Soltvadkerten kívül 

önállóan és nagy sűrűségben álló alföldi tanyák, vagy szabályos telepítésű aprófalvak, fa-

luvá sűrűsödő utcás tanyák, puszták (Prónayfalva=Tázlár, Bócsa, Szank, Pírtó) alkotják. Az 

országban itt a legnagyobb a külterületi népsűrűség.  A települések alaprajza az erede-

tükre utal: Kiskőrös a kun szabad településekhez tartozóan halmazos szerkezetű, Kecel a 

török hódoltságot követő betelepítés óta már kicsit szabálytalanná sűrűsödött, míg Solt-

vadkert és a többi sokkal kisebb méretű település teljesen szabályos kiosztású.  

 
58. ábra – Kiskőrös – Soltvadkert – Kecel térsége 

Jelen: A táj jelentősen átalakult, a homoki szőlők nagy része az elaprózott telekszerkezet 

megtartása mellett beerdősült. A szántók táblamérete ugyan általánoságban növekedett, 

viszont a tanyák jelentős része megmaradt a szántók közötti dűlőutak mentén. A köz-

pontoktól távolabb újabb tanyaközségek sűrűsödtek be (Kaskantyú, Tabdi, Imrehegy), 

míg máshol ritkulás következett be. Új belterületi folt (Pl.: Fischerbócsa) is kialakult.  

A központi belterületek mindegyike jelentős mértékben megnövekedett. A növekedés 

elsősorban lakóterületi jellegű, a térség ipari és üdülőterületi fejlődése nem jellemző. Ke-

cel és Soltvadkert 1993-ban bekövetkezett városi rangra emelésével a térség hazánk 

egyik legvárosiasabb (a jogállás értelmében) területévé vált. Ugyanakkor hazánk külterü-

leti lakosainak zöme is a környező kunsági tanyákon él. 

Pécs környéke, Mecsektől délre fekvő területek (59. ábra) 

II. világháború előtt: A Pécstől DK-re elterülő dombvidék települései első pillantásra is 

nagyon különböznek az alföldi területekétől. A Mecsek előterében az erdők, szántók, 

gyepek és szőlők a domborzati adottságok alapján váltogatják egymást. A völgyhálózat-

hoz igazodik a településhálózat sűrűsége is a 0,5-5,0 km közötti kis távolságokkal. A kis 

távolság ellenére, a domborzati adottságok miatt, jelentős a települések elkülönültsége. 

Meghatározó az 1-2 utcás aprófalvak, ezek között is a zsáktelepülések jelenléte, melyektől 
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Pécs jelentős méretével és alaprajzi összetettségével erőteljesen elkülönül. Szembe-

ötlő az egyéb nagyságú beépített területek hiánya. A Pécsi borvidékhez tartozó szőlőhe-

gyek a belterülettől leginkább elkülönülten, helyenként présházakkal, néha annak 

folytatásaként pincékkel alakultak ki. Tanyák, majorok csak elvétve találhatók errefelé. 

 
59. ábra – Pécs környéke, Mecsektől délre fekvő területek 

Jelen: Az 1950-es évektől a környéket – az elsősorban a mélyművelésű bányászatra épülő 

– nagyfokú iparosítás jellemezte. A táj használatában ugyanakkor keveset változott, az 

erdők mérsékelt növekedése mellett a szántóföldi táblaméretek is nagyobbak lettek,  

a szőlőterületek aránya viszont erőteljesen lecsökkent. A falvak zöménél a népesség csök-

kenésének következtében a belterületek stagnálása, vagy csak igen kismértékű növeke-

dése figyelhető meg. Pécs területe azonban a szomszédos szőlőket és a közeli 

településeket is beolvasztva jelentősen megnövekedett, valamint számottevő növekedés 

tapasztalható a város agglomerációs övezetében (Kozármisleny, Keszű, Nagykozár) és  

a 6-os úthoz közeli egyéb települések esetében is. A térségben igen jelentős mennyiségű, 

új, a külterületen önállóan álló, vagy a belterületek közelében csoportosuló beépítési folt 

jelent meg, önálló lakó, vagy ipari, gazdasági funkcióval.  

Zalaegerszegtől délre, Lenti és Pacsa közötti terület (60. ábra) 

II. világháború előtt: A Zalai-dombvidék településrendszerét középkori eredetű, sűrűn 

települt aprófalvak határozzák meg38. A mintaterületen megfigyelhető a történeti hatás a 

töröktől egykor megkímélt dombvidéki területen a kisebb falvak, a Balatonhoz közelebb 

eső és a hódoltságot elszenvedő területeken a nagyobb falvak mintázata. A táj erdősült-

sége magas, a beépített területek mérete jellemzően kicsi, néhány épület alkotta szór-

vány, utcás pincesor és néhány utcás belterületek alkotják a települési tereket. Az utcás 

települések itt is a domborzati adottságokhoz, a völgyekhez igazodnak. Jellemző a prés-

házas szőlőhegyek és az épületcsoportos puszták39 jelenléte is. 

 
38 A II. József-féle népszámlálás idején is több mint 600 települést számoltak össze, 350 fő körüli átlagos lélekszámmal. 
39 A puszta és a major a földesúri nagyüzemi gazdálkodás jellegzetes létesítménye. Jogi helyzetéből és gazdasági funkciójából következően sem azonos a paraszti termelés és 

állattartás birtokközpontjaival, a tanyákkal. A majorban folytatott gazdálkodás formai és tartalmi vonatkozásban egyaránt más volt, mint a paraszti tanyás gazdálkodás. 
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60. ábra – Zalaegerszegtől délre, Lenti és Pacsa közti terület 

Jelen: A baranyai térséghez hasonlóan a zalai mintaterület tájhasználata is csak mérsékel-

ten változott, nőtt az erdősültség aránya és nőttek a szántóföldi táblaméretek is. A leg-

jelentősebb változás a Zalaegerszeget körülölelő agglomerálódó térség kialakulása. Ebben 

az esetben a hatvanas évek közepén kezdődött meg a budapesti vállalatok gyáregysége-

inek letelepítése40, melynek eredménye a gyorsütemű lakosságnövekedés lett41. A város 

és a vonzáskörzetében lévő települések (76-os út mentén) növekedése, részleges, vagy 

teljes egybeépülése figyelhető meg a térképen. A terület többi települése azonban alig 

növekedett, új központ nem alakult ki. Szembetűnő, hogy több önálló, változatos funkci-

ójú és méretű beépített folt, jellemzően gazdasági terület keletkezett a térségben, még 

inkább sűrítve a táj beépítettségét. 

Ják és Vasvár közötti terület (61. ábra) 

II. világháború előtt: A vizsgált területen a településhálózat sűrűsége inkább az Észak- 

Alföldéhez, mint a szomszédos zalai területekhez hasonlatos. A differenciált méretű be-

építési foltokból álló településhálózat a domborzati adottságokhoz alkalmazkodik:  

a Rába-völgyét követő nagyobb, sűrűn álló településfüzérből, a szűkebb völgyekben ki-

sebb települések láncolatából áll. Közöttük álló Ják mezővárosa, leszámítva a 3-5 km tá-

volságban elhelyezkedő jelentős erdőtömböket, tájba illeszkedését tekintve az alföldi 

mezővárosokhoz hasonlítható. A települések beépítése jellemzően tömör, szabálytalan 

utcás, vagy halmazosodott. A viszonylag ritka hálózatot majorokkal és csoportos, több 

házból álló tanyák, puszták beépítési foltjai sűrítik, a terület az ország majorokkal legsű-

rűbben megült vidékei közé tartozik. 

Jelen: A XX. század közepe óta talán ezen a vidéken változott legkevesebbet a táj, mér-

sékelt az erdőterületek és a szántóföldi táblaméretek növekedése. A településhálózat 

tekintetében is alig következett be változás. Ják és Körmend esetében tapasztalható  

 
40 1964-ben a Ganz-Mávag zalaegerszegi gyára, 1968-ban követte a Villamos Erőmű Tervező és Szerelő Vállalat, majd a Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat, a Magyar Optikai 

Művek, az Egyesült Izzó, a Baromfifeldolgozó Vállalat, a Hűtőipari Vállalat. 
41 1950-ben 21668 fő, 1990-ben 62214 fő 
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a beépített terület növekedése, a többi település gyakorlatilag korábbi határai között ma-

radt. A szórványbeépítések, majorok helye és nagysága részben megmaradt, részben ha-

sonló mennyiségű külterületi beépítés szűnt meg és keletkezett újként, így a térhálózat 

nem sűrűsödött be lényegesen.  

 
61. ábra – Ják és Vasvár közötti terület 

Eredmények 

̶ A mintaterületeken az urbanizálódás hatására jelentősen megnőtt a középvárosok, 

központi térségek száma és kiterjedése. 

̶ A városiasodás a települési területek eredeti adottságai és a terjeszkedés üteme és 

időszaka szerint különböző agglomerációs formákat eredményezett: Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében külterületi elemekből sűrűsödő széles agglomerációs 

gyűrűt, Baranyában és Zala-megyében szomszédos, egykor önálló településeket és 

új beépítésű területeket is városrésszé integráló terjeszkedést, kisebb mértékű 

növekedés esetében jellemzően kompaktabb formákat. 

̶ A kis és aprófalvak korlátozott mértékű növekedése minden mintaterületre jellem-

ző. A kis és aprófalvakból álló településhálózatú területek ennek következtében 

hagyományosabb térstruktúrát tartottak meg, a falvak megőrzött alaprajzi szer-

kezete is örökségi értéket képvisel. 

̶ A tanyák elterjedése települési alakterületek meghatározásában – a bokor tanyák 

megszűnése, alföldi tanyás térség átalakulása, valamint a kunsági szőlőművelő tanyák 

beerdősülése, funkcionális ellehetetlenülése ellenére is – fontos szempont. 

̶ A majorok, puszták fennmaradása kevésbé meghatározó tényező, tekintettel a 

hasonló méretű nagyüzemi mezőgazdasági üzemközpontok minden mintaterületen 

megjelenő, általános elterjedésére. 

̶ A kisüzemi mezőgazdasági termeléssel és a hagyományos nagybirtokok üzemel-

tetésével összefüggő beépítések (tanyák, szőlőhegyi beépítések, majorok, puszták) 

fennmaradt elterjedési területei már nem tükrözik a tájgazdálkodási összefüggé-

seket, azonban többnyire ma is sajátos karaktert kölcsönöznek a tájnak. 

̶ Az 1941-es térkép alapján a Prinz-féle alakterületi kategorizálást az 1., 2. és 6. 

mintaterületeken túl általánosító jellegűnek találtuk.   
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̶ A jelen állapot alapján az alakterületi lehatárolás újragondolása csak az aprófalvas 

és a tanyákat megtartó térségekben nem látszik indokoltnak.  

̶ Összességében megfogalmazható, hogy a terjeszkedési ütem és jelleg, a beépítési 

méret, a szórványok és az elemek eloszlása alapján indokolt az új karakterterületi 

lehatárolás. 
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