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1. Bevezetés 

A táj, mint az ember számára életteret biztosító közeg, fontos történeti, kulturális elemeket és 

korábbi társadalmak örökségi értékekeit hordozza, melyek a tájat jellemző természeti 

adottságokba ágyazódva nyilvánulnak meg, egy komplex egységet alkotva. Ebből az 

összetettségből következik, hogy a táj mai állapota, illetve arculata a múltbéli ’tájhasználatok’és 

’táj átalakítások’ lenyomata (tájvéd. pdf).  

A táj azonban esztétikai minőséggel is rendelkezik. Az esztétika, vagyis a fizikai megjelenés 

ablakot nyit tájban lévő összefüggések vizsgálására és bemutatására, hisz azt az ember a 

szépséget és potenciált felismerve benne, megörökítette a különböző korokban. Ahogy a német 

filozófus F. W. J. Schelling fogalmazott „Amit mi természetnek nevezünk, az egy csodálatos 

titkosírással írt költemény. De a rejtély mégis feltárulhat, […] maga a festmény pedig csak 

nyílás, amelyen át teljesen elénk tárulnak azok az alakok és tájak, amelyek a valóságos világon 

csak tökéletlenül csillannak át.”  

A tájkép és az abban elhelyezkedő település képi változásával tudományos módon foglalkozni 

nem elegendő a művészet, többnyire szubjektív pillanatképein alapuló esztétikai felméréssel. 

Szükség van objektív, mégis a táj esztétikai adottságait jól visszaadó módszerekre is. A 

fotógráfia ennek célszerű alapot nyújtott. Ennélfogva, a Nagykovácsit körül ölelő és magába 

foglaló táj értékelését az elmúlt száz évre szűkítem, amikor ez a technológia elterjedté kezdett 

válni. Vizsgálatomat ugyanakkor kiterjesztem korábbi időszakokra is, hisz azok fontos 

előzményei voltak a XX. majd a XXI. századi tájnak. Bemutatom a település történetét, a 

tájszerkezet alakulását korokon keresztül, az egyes tájalkotó elemeket, illetve magát a települést 

is. Továbbá kitérek olyan tájképi jelentőséggel bíró eseményekre, mint a múlt század eleji 

kopárfásítás, vagy a századforduló idején elinduló robbanásszerű népesség növekedés. 

A vizsgálatom konklúziójaként értékelem a Nagykovácsi tájat mind a XX. századi, mind pedig 

mai (2019.) állapotában. Értékelésemet Rachel és Stephen Kaplan (University of Michigan) 

kutatók által kidolgozott modellre alapozom, melyben a modell vezérszála az információ. A 

tájat négy információ-hordozó tényezőre bontja melyek közvetlen kapcsolatban állnak a tájról 

alkotott vizuális percepciónkkal. 
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2. Vizsgálati terület általános bemutatása 

 

2.1. A települést befolyásoló táj karaktere 

A vizsgálati területem Nagykovácsi közigazgatási területén belül 16,7 km2-t foglal magába. A 

Budai-hegység 420-560 méteres hegyei által bezárt medencévé szélesedő völgyfő a 

településnek igen változatos, esztétikailag egyedi vonásokat biztosít. 

 

1. ábra: Vizsgálati minta terület  

Az egyik, és talán tájképileg a legmeghatározóbb tájelem a Nagy-Szénás, mely Nagykovácsit 

északi oldalról határolja, a Szénás-hegycsoporthoz tartozik, s mint annak része, Európa 

Diplomás terület. Tömegét egy magasabb, és két alacsonyabb dolomitkúp adja. Kopár, 

sziklagyepes csúcsáról körpanoráma nyílik a Budai-hegység több másik csúcsára, valamint 

Nagykovácsi nagy része is elénk tárul. Élővilágának egyik legismertebb tagja a pilisi len (Linum 

dolomiticum), mely a világon csak a Szénásokon él. 

Hozzá közvetlenül csatlakozó Zsíros-hegy területén Nagykovácsi, Pilisszentiván és Solymár 

egyaránt osztozik. Alapkőzete szintén dolomit, aminek igen fontos tájesztétikai vonatkozásait 

ma is hordozza nevében. A huszadik század elejére az intenzív erdőhasználat hatására az 

erdőborítás megszűnt, így a dolomitkopárok a távolból egy zsírtömbre hasonlítottak, így kapta 
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nevét. A 30-as években feketefenyőt telepítettek ide, így mára teljesen beerdősült. Lejtőin 

továbbá több nyom és emlékmű őrzi a feltehetőleg több évszázados bányászat emlékeit. 

Déli oldalról a Nagy-Kopasz határolja a települést. Északi lejtőin foltokban figyelhetők meg a 

feketefenyővel benőtt területek, egyébként az extrazonális bükk és a tölgy uralja a hegyoldal 

flóráját. Ezek a foltok leginkább télen, vegetációs időn kívül a leglátványosabbak, hisz ilyenkor 

a fenyők mélyzöld lombozata kitűnik környezetükből. Itt magasodik a település legmagasabb 

pontja, az 559 méter magasságú Nagy-Kopasz csúcs, mely a Nagy-Szénás csúcsával, a Kutya-

heggyel megegyező magasságú. 

2.2. A település rövid története 

A település történelmét vizsgálva emberi élet 

nyomait egészen az ókorig visszamenőleg 

találhatunk. A Szőlőhegyen ezt bizonyító, i. 

sz. 217-ben felállított római kori kőemlékeket 

találtak 1842-ben, melyeket ma a katolikus 

paplak falában őriznek. Akkoriban a 

tartomány fővárosából – Aquincumból- 

kiinduló úthálózat kötötte össze a polgári és 

katonai településeket. A táj szépségét 

figyelembe véve nem kizárt, hogy a mai 

Nagykovácsi területén is egykor Aquincum 

gazdagabb polgárai építettek díszes nyaralókat, melyet az a tény is alátámaszt, hogy a múlt 

században élő helyi lakosok gyakran találtak római kori leleteket az akkori murvás utakon 

(SZABOLCSI, 1960). 

A ma ismert Nagykovácsi a XI. században keletkezhetett, amikor a királyi birtokokon lévő 

jobbágyfalvak külön-külön, egy-egy szolgáltatással tartoztak a király felé. Innen eredeztethető 

neve is, ami az akkor itt lakó jobbágyok ’kovács’ mesterségét hordozza. Valószínűsíthető az 

összefüggés az itt kialakult kovácsolás és a táj adottságai között. Az akkoriban érintetlen erdők 

elegendő fát tudtak biztosítani, illetve az ördögárok lehetővé tette a hatékonyabb 

A paplak falába épített római kori 

kőemlékek (kép forrása: Ducsai Barnabás, 

2019) 
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kovácsmalmok létesítését. Később ez 

megváltozott és a XVIII. század elején 

betelepített német telepesekkel (svábok) a 

hangsúly az állattartásra helyeződött. 

Külterjes állattartás volt jellemző, a 

földművelés csak az önellátást biztosította. 

Kiváltképp így volt ez itt, a hegyek közé zárt 

Nagykovácsiban, ahol épp csak annyit tudtak 

a telepesek elhódítani a tájtól, amennyit 

állataikkal még meg tudtak munkálni. A XX 

század elejére alig az állatok felére jutott elég 

legelő. Ennek, és a világháborúk okozta 

nyomorúság ellenére az állattartás egyre 

jelentősebbé vált. Erről számol be egy 1919. 

májusi adat, miszerint a község Pest megye 

második legnagyobb tejátlagot bevalló 

települése volt (SZABOLCSI, 1960). A 

második világháború utáni sváb lakosság 

kitelepítésével fokozatosan megszűnt az e 

fajta tevékenység, a Nagykovácsi táj további 

alakulásának irányítását átvette a hétvégi 

telkek beépülése, a Budapestről ide költözők nagy száma. 

3. Vizsgálati és értékelési módszer ismertetése 

Dolgozatomban hangsúlyt kap a tájkép és annak kapcsolódása a benne lévő településhez. Azt 

vizsgálom, hogy ezek a különböző korokban hogyan változtak, miként hatottak egymásra. 

Nagykovácsit vizsgálatom során több szemszögből különböző módszerekkel vizsgáltam. A 

település történetét alapul véve tanulmányoztam az elmúlt nagyjából 250 évet. Ezen feltárás 

során végül Rachel és Stephen Kaplan modelljét használtam fel értékelésemhez, melyet az 

1920-30-as évektől (első fotók) napjainkig szűkítettem le. Módszeremet két felé osztottam: 

fényképes és térképes megközelítés. A tájtörténet és a tájváltozás vizsgálata csupán háttérként 

szolgált ehhez. 

Öreg hársfa a katolikus templom kertjében. 

A svábok fája a hárs volt. Ennek különböző 

nyomai és emlékei fedezhetők fel 

Nagykovácsiban 

(kép forrása: Ducsai Barnabás, 2019) 
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A fent említett kutatók által, 

vizuális percepcióra kidolgozott 

modellel céloztam meg a XX. 

századi, illetve a jelenlegi 

Nagykovácsi táj értékelését, 

melyben négy tényezőre bomlik a 

táj. Ezeket Rachel és Stephen 

Kaplan kutatásai alapján 

határoztam meg és mind a 

fényképes, mind pedig a térképes 

értékelésem szerves részét 

képzik. 

Koherencia (Összhang): egy rendszer elemeinek rendezettségére, összekapcsoltságára utal. 

Feltételezi, hogy egyes elemek csoportokban foghatók fel, mintsem egyenként. Tehát egy 

koherens rendszer könnyedén értelmezhető egészként. Ilyen összehangot elősegítő tényezők az 

ismétlődő elemek, egynemű felületek, valamint a kontrasztok mérsékelt  jelenléte.  

Komplexitás (Összetettség): a tájelemek diverzitását jellemzi, azonban nem ellentéte az 

előző szempontnak, hisz egy összetett táj is lehet összehangban. Elmondható mindemellett, 

hogy minél összetettebb egy táj annál több információt képes hordozni. Kaplan feltételezése 

szerint a magasabb diverzitás a táj felfedezésére bátorítja az  embert.  

Olvashatóság (Tájékozódás): a táj olvashatósága alapvetően határozza meg, hogy az egyén 

mennyire képes abban tájékozódni, így értelmezni. Jellegzetes tájelemek vagy tájszerkezetből, 

településszerkezetből adódó fókuszpontok növelik az olvashatóságot. Ezenkívül a tágas terek, 

valamint a finom textúrák szintén könnyítik  azt. 

Rejtély: ez a szempont szorosan a látványhoz kapcsolódik. Ha a tájban bizonyos elemek 

takarásban vannak, az motivál a felfedezésre. Tehát egy táj rejtélyét növelheti a vegetáció 

takarása, a beépítettség mértéke, illetve az utak kanyarulataiból adódó vizuális 

diszkontinuitás is.  

A későbbiekben a megadott színekkel jelzem azokat a táji jellemzőket, melyek hozzájárulnak 

a fent említett tényezők egyikéhez. Amely elemek erősítettek egy tényezőt azok mellé [+] 

értékjel került a megfelelő színkóddal ellátva, amely pedig gyengítette a [-] értékjelet kapta. 

Előfordulhattak olyan elemek, melyek több tényezőt befolyásolnak, akár pozitív, akár negatív 

irányba, [+ +] [+ -], vagy olyanok is melyek csak közvetetten vagy csekély módon. Ezeket a 

2. ábra: Szakdolgozat sémaábrája. 



 

7 

 

[0] jellel láttam el. Egy táj értékét növeli, ha valamennyi tényező fellelhető benne (KAPLAN et 

al., 1998). Probléma volt, hogy a két vizsgált korban különböző számú elemet határoztam meg 

és értékeltem, ezért mindkettőnél tényezőnként megállapítottam a maximális értéket. Ezt a [+], 

[-] és [0] értékjelek összeadásával kaptam meg. Végül a ∑[+]-t osztottam a maximális 

értékkel, melyből egy százalék-értéket kaptam, így összehasonlíthatóvá vált a két állapot. Ezt 

a százalék-értéket alkalmaztam mind a fényképes, mind pedig a térképes módszernél. 

3.1. Fényképes módszer 

Fényképes értékelésem során az archív fotókat, illetve azok általam elkészített mai párját 

elemeztem. Elsőként elvégeztem egy általános, illetve a belterületre vonatkozó, az elmúlt száz 

évre visszanyúló feltárást. Az általános értékelést három korszakra bontottam, a belterületet a 

TAK karakter területei alapján értékeltem. A megállapított táj elemeket és tulajdonságokat a 

fent leírt színkódokkal és értékjelzőkkel láttam el. 

Ezt követte a konkrétabb képpárokat elemző értékelés, ahol további hét helyszínről készült fotót 

vizsgáltam a két korban. Lényegesnek tartottam, hogy a választott képek mai párja rekreálható 

legyen és hasonló kiterjedésű látványtérrel rendelkezzen, így később az összehasonlítás 

könnyebben és pontosabban történhetett a térképes módszer eredményeivel. 

Annak érdekében, hogy a négy tényező számszerűsíthető legyen, mindhez egy-egy kérdést 

párosítottam, melyek arra irányultak, hogy mik erősítik vagy épp gyengítik az adott tényezőt. 

Koherencia - Mennyire vehető észre a táj és a település mintázatának alkalmazkodása a 

természeti  adottságokhoz? 

Komplexitás - Mennyire változatos ez a  mintázat? 

Olvashatóság - Mennyi jellegzetes elem látható a  képen? 

Rejtély – Milyen erős az előtér és háttér viszonya a képen – belterület-külterület képi 

kapcsolata? 

3.2. Térképes módszer 

A vizuális, szubjektívebb képi értékelést egy térképes értékelési módszerrel egészítettem ki, 

amely az objektív értékeket szolgáltatta. Hasonlóan ahhoz, itt is kérdésekkel segítettem a 

munkámat. 

Koherencia - Mennyire felelnek meg az adott tájhasználatok a természeti adottságoknak? 

Komplexitás - Mennyire változatos, a környezet, illetve a  mintázat? 

Olvashatóság - Mennyi jellegzetes eleme  van? 

Rejtély – Térképen nem értelmezhető. 
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A térképen a korábban vizsgált fényképek látványterét ábrázoltam. Területileg így ezek lefedik 

a teljes vizsgált területem közel kétharmadát, 10 km2-t. Meghatározásukban segítettek a terepi 

bejárások, az elkészített képpárok, illetve olyan, korokon átívelő fókuszpontok, mint a 

hegycsúcsok vagy a templomtorony. A meghatározott értékekről bővebben az ennek a 

módszernek szánt fejezetben írok. 

3.3. Archív fotók 

Az archív fotók gyűjtésében jelentős segítséget nyújtott Nagykovácsi helytörténésze által 

vezetett ’Pékdomb’ Facebook-csoport. Innen több magán albumból származó múltszázadi fotó 

került elő a településről és környékéről. Ezenkívül a Fortepan, a fentrol.hu, illetve a 

Hungaricana képcsarnoka szolgált a dolgozatomnak megfelelő forrásként. Összesen 33 archív 

fotó és 10 légifotó került elő, melyek a témámhoz köthetők.  

Ezeket rendszereztem, kódnévvel láttam el, így később a dolgozatban könnyebben 

beazonosíthatók. Az ’A’ betűjellel ellátott képek az adott korban jellemző külterületet, valamint 

a táj egészét vagy egy nagyobb részletét, a ’B’ jelű képek főként utcaképeket, épületeket és 

belterületről készült látványkapcsolatokat mutatnak be (1. számú melléklet). 

Néhány  példa:

 

A1 – 1927, Alsó - Zsíros-hegy; A 

dolgozatom legkorábbra datálható képe, 

mely még a kopárfásítás előtt készült. 

Remekül tükrözi a Zsíros-hegy akkori 

állapotát, illetve az előtérben elfekvő 

füves terület és szoliter fák, bokrok 

sejtetik a korabeli vegetáció mibenlét. 

(kép forrása: fortepan.hu) 

A2 – 1929’, Zsíros-hegy; Péntekiek 

menedékház. Szintén fontos kiemelni a 

menedékház környezetében 

megfigyelhető fátlan, nagy belátható 

teret biztosító növényzet. (kép forrása: 

Pékdomb - Facebook) 
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A6/A7 – 1940’, János-hegy, A kép a mai Nagykovácsi út mentén, a település határában 

készült. Az ekkor erre járó embert ezek a domborzati elemek emlékeztették a főváros 

közelségére. Ma ugyan itt ezt a közelséget már csak a BKV buszmegálló közvetíti.(kép 

forrása: fortepan.hu) 

A8 – 1946’, Nagy-Szénás lejtői; A kép a 

településen éppen fellendülőben lévő 

mezőgazdaságot örökítette meg. A szem 

előtt tökéletesen elkülönül a lakott, a 

művelt, illetve a természeti terület 

egymástól, illetve még azok az utak is 

könnyen megfigyelhetők, melyek a lakott 

területről kifelé haladva a különböző 

termőterületeket határolták. (kép forrása: 

Pékdomb - Facebook) 
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A10 – 1959’, Csille; A kép a településtől 

nyugatra lévő sík területen készült, az 

akkor még működő szénbánya csille - 

soráról. A tájban akkor egy meghatározó 

elemként szelte ketté a Nagykovácsi - 

medencét ék-dny-i irányban. (kép 

forrása: Pékdomb - Facebook) 

A12 – 1960’, Csille 

végállomás; A kép 

homályos, de még kivehető a 

település és környezetének 

éles határa. (kép forrása: 

Pékdomb - Facebook) 
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A13 – 1939, Nagy-Szénás; A kopárfásítás után nem sokkal vagyunk, a fátlan lejtők, illetve 

a barázdák, melyekbe a feketefenyő csemetéit ültették. (kép forrása: fortepan.hu) 

A21 – 1934, Keleti bejárat; Az 

Ördög-árok hídja, és az attól észak-

keletre elterülő mezőgazdasági 

területek és legelők. A hídon 

hagyományos sváb ruháikban 

gyerekek láthatók. (kép forrása: 

fortepan.hu) 
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3. ábra: A területen készült archív fotók térképes ábrázolása kódjaikkal ellátva. 

 

4. Területi bejárás 

Területi bejárást a tél végétől kezdtem, majd a kora tavaszi, lombfakadás előtti időszakban 

folytattam egészen a nyár végéig, kora őszig. A lombozat megjelenése előtt lehetőségem nyílt 

olyan látványok rögzítésére, melyek egyébként takarásban vannak, de a múltban esetleg fontos 

szerepet töltöttek be a tájképben. Továbbá a tájékozódás is könnyebb volt ilyen viszonyok közt. 

A bejárási útvonalam fókuszpontjai elsősorban az archív fotók készítési helyei voltak. 
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A késő téli, illetve a kora tavaszi időszakban a belterületet jártam be, mivel itt a növényzet 

takarása később zavaró lett volna, az összehasonlítást nehezítve. Aktív vegetációs időben 

végeztem a külterületi bejárások zömét, hisz itt fontosnak tartottam érzékeltetni a növényzet 

változását az elmúlt több, mint 100 évben. 

5. Tájváltozás 

Ahogyan azt a bevezetésben már megállapítottam a tájszerkezet 

jelenlegi állapota szoros kapcsolatban áll annak történetével és azt 

különböző mértékekig tükrözi is megjelenésében. Így tehát 

fontosnak tartom visszatekinteni a múltba és megállapítani azokat a 

természetes folyamatokat és antropogén hatásokat, amelyek 

befolyásolhatták a jelenlegi tájszerkezetet. Ahhoz, hogy ezeket 

kideríthessem Nagykovácsiban, a XVIII század elejétől kellett 

elkezdeni a vizsgálódást. Ekkor telepítették be ugyanis a svábokat a 

területre, akik a XX. század első feléig – tehát a ténylegesen értékelt 

időszak elejéig – alakították a Nagykovácsi tájat. A svábok állataikat 

a Nagy-Szénás és a Zsíros-hegy oldalában, az erdőben legeltették, 

mivel a sík területeken szántók és kaszálók voltak. Egy korabeli 

feljegyzés alapján a 342 kataszteri hold legelőből mindössze 7 hold 

volt sík téren (BARÁTH – PENKSZA, 2012). 

Az intenzív használat miatt lepusztult és letermelt erdő elősegítette 

a hegyoldalakon az erózió folyamatát, így az egyébként is sekély 

talaj lemosódott és létrejöttek a dolomitkopárok. A katonai 

felmérések térképei jól szemléltetik ezt a folyamatot (4. ábra). Az 

2019. – A Dózsa György u. (bal) és a Soproni u. (jobb) épületei és utcaképe még ma is 

őrzik a falusias vonásokat. (kép forrása: Ducsai Barnabás, 2019) 

4. ábra: Erdőborítás változása 

a mintaterületen 1941-ig. 
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első, 1783-ban készült térképen még főleg erdő borítja a Nagy-Szénás déli lejtőit, majd a 

második (1841) és harmadik (1889) térképek egy határozottan kopárabb területet mutatnak.  

Később látható, hogy az 1895-ben, majd 1935-ben végzett országos mezőgazdasági összeírás 

között eltelt 40 évben változatlanul az állattartás maradt a meghatározó tevékenység, az 

állatállomány a népességgel párhuzamosan növekedett. Egyes visszaemlékezők szerint a 

szarvasmarha állomány a II. világháborút megelőző években az ezer darabot is meghaladta 

(SZATMÁRI, 1974). Azonban, ahogyan azt a térképek is mutatják, a táj ekkorra kezdte elérni 

terhelhetőségének határát, mely kétségkívül jelentős terhet helyezett a már egyébként is 

degradált állapotú hegyoldalakra. A legeltetés következményei egyre nyilvánvalóbbá váltak. A 

változás egyik előszele volt, hogy az első világháború utáni kopár- és homok erdősítés prioritást 

nyert Nagykovácsiban is. Az alábbi táblázatból megfigyelhető, hogy ugyan az állattartás még 

virágzott az adott korban, azonban fontos változás a juh tartás megszűnése, melyeknek szüksége 

lett volna a hegylábi, hegyoldali legelők fennmaradására. 

 

1895. évi 

gazdasági 

összeírás 

 1935. évi 

gazdasági 

összeírás 

 

szarvasmarha 765 db szarvasmarha 820 db 

ló 399 db ló 287 db 

juh 654 db házinyúl 155 db 

sertés 682 db sertés 971 db 

kecske 12 db kecske 22 db 

baromfi 3562 db baromfi 4959 db 

 

Az 1945-ös Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete nyomán, a német nemzetiségű sváb 

lakosokat kitelepítették, az állattartás fokozatosan megszűnt és ezzel együtt a Nagy-Szénás és 

Zsíros-hegy lejtőinek további degradációja is mérséklődött. Szabad teret kapott a 1935-től 

telepített feketefenyves a növekedésre. A meredek lejtők alatt szántók alakultak ki a szocialista 

tervgazdálkodásban.
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Ezek az 1950-es évektől az 1960-as évek végéig meghatározó esztétikai jelleggel bírtak. 

Korabeli fotókon remekül kivehetők a különböző termesztett növények más-más árnyalatú 

földrészletei. Később a 70-es évektől elinduló parcellázási folyamat, pont a Nagy-Szénás és 

Zsíros-hegy alatti legelők, és gyengén termő szántók területét engedte át hétvégi telkek 

számára. Az 1990. év elején már 2100 hétvégi és 200 közművesített családi ház tarkította a 

tájképet. Ekkor vált a táj a főváros belső kerületeiben lakók számára vonzó lenni. A hétvégi 

1968 – Nagykovácsi-medence; Jól megfigyelhetők a kép tetején a Nagy-Szénás fátlan 

déli lejtői, melyek kialakulásához a 19. századi hegyoldali legeltetés is hozzájárult. A 

légifotó készítésének idejében a mezőgazdaság vette át ezeknek a területeknek egy 

részét. Továbbá láthatók a hegylábnál kialakult nagy egybefüggő szántók, melyek 

akkoriban Nagykovácsi gazdaságának hajtómotorjai voltak. (kép forrása: fentrol.hu) 
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telkek több, mint felét birtokolták. Nyilvánvaló ok tehát a lakhatás lehetősége, azonban nem 

elhanyagolható a tájkép attraktív szerepe sem. A kopár dolomitsziklák immár eltűntek, helyüket 

átvette az egész évben zöldet nyújtó feketefenyő, ezen felül az újonnan kijelölt hétvégi telkek 

remek panoráma helyzetben voltak hegyoldali elhelyezkedésüknek köszönhetően. 

Az ezredfordulóhoz közeledve a Nagykovácsi táj már nem tudta biztosítani a megélhetést és az 

eddig kialakult mezőgazdasági kultúrtáj viszonylag gyors ütemben, néhány évtized alatt, 

beleolvadt az újonnan kialakult településrészekbe. A zártkerteket közművesítették, így mára 

már családi házak épültek rajtuk, majd az egykori hegylábi sík szántókat is felosztották. Így 

alakult ki a 2000-es évek elejére a TAK-ben meghatározott új, folyamatosan fejlődő 

településrész.  

A település az Ófalu alakja és helyzete alapján a völgyi falvak alakterületi csoportjába tartozott, 

azon belül is a zsákfalvak közé. Ez a jellegzetesség a mai napig meghatározó, azonban a 

beépített terület napjainkra felkúszott az erdőhatárig, merőben új településképet és tájkaraktert, 

látványkapcsolati összefüggéseket teremtve. Külterületének nagy része a Budai Tájvédelmi 

Körzethez tartozik, így a további beépítés számos területen akadályozott. 

6. Kopárfásítás – feketefenyvesek 

A Nagykovácsi tájhoz a XX. század második felétől hozzá nőtt a feketefenyő látványa. 

Ennélfogva fontosnak tartottam egy háttérkutatást végezni a faj cönológiai hátteréről és 

ökológiai hatásairól is, hisz ennek hosszútávon a tájképre is hatással lévő következményei 

voltak és vannak.  

A feketefenyő (Pinus nigra) a Pinaceae családba tartozó faj. Alpin-mediterrán flóraelem, 

melynek természetes areája a Pireneusoktól a Taurus-hegységig (Kis-Ázsia) húzódik. 

Magyarországon való őshonossága vitatott volt, mára azonban elvethető (BARTHA – 

MÁTYÁS, 1995). Hazai előfordulásai telepítettek, többnyire elegytelenek, táj- és 

társulásidegen egzóták. Mediterrán faj révén jó szárazságtűrő, de az erős fagyot is elviseli. 

Xerofil jellegét kissé rendhagyó gyökérrendszerének köszönheti, mely alapvetően megegyezik 

a többi Pinus nemzetségbe tartozó faj horizontális típusával, azonban a feketefenyőé mélyebben 

terül el. Tovább növeli alkalmazkodóképességét az is, hogy sekély váztalajon vagy rendzinán 

– például. dolomitokon – karógyökeret fejleszt, mely eléri a mélyebb rétegeket. Elsősorban 

meszes, tehát lúgos kémhatású talajokat kedvel, de elviseli a semleges vagy enyhén savanyú 

talajokat is. Tápanyagigénye az előbbiekből következően kevés, a magas talajvízszintre 

azonban érzékeny (CSERESNYÉS, 2013). 
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Telepítésüket követően a természetvédelem számos problémával szembesült. A 

dolomitterületeken fokozottan jelentkeztek a káros hatások, annak egyedi geomorfológiai 

tulajdonságai miatt.  

A dolomitra jellemző erős fizikai aprózódás gátolja a talajképződést, így fás társulások csak 

foltokban jelennek meg. Jellemzők kitettségtől függően a nyílt vagy zárt dolomitsziklagyepek. 

Továbbá az aprózódás során kialakult meredek lejtőkön vagy épp éles gerinceken 

kialakulhattak olyan mikroklímák, melyek kedveztek bizonyos endemikus és interglaciális 

reliktum fajok fennmaradásának. Tovább fokozta a károkat még az is, hogy a feketefenyő is 

invazív fajként viselkedik, azonfelül pedig jelentősen megváltoztatja az élőhely tulajdonságait. 

Transzformer invádorként írható le (CSERESNYÉS, 2013). Nagy mértékű árnyékolása, 

valamint erőteljes lombhullatása teljesen beborítja a felszínt, allelopatikus anyagokkal gátolva 

más fénykedvelő sziklagyepi fajok csírázását. Ezek ellenálló magkészlet hiányában 

visszaszorulnak és későbbi regenerálódásuk is limitált. További probléma forrása volt még - a 

faj igénytelensége ellenére - hogy hazai termőhelyei szuboptimálisak. Leginkább a 

monokultúrás elegytelen telepítéseket érintette, mivel így ezekben a feketefenyvesekben nem 

tudott kialakulni egy egészséges erdőre jellemző szintezettség (fitocönozis) a feketefenyő 

magas kompetíciós képessége miatt. Egy ilyen alacsony fajdiverzitású rendszerben a különféle 

kártevők és gombafertőzések gyorsan el tudtak terjedni. Az 1950-es évektől kezdődően 

periodikusan jelentek meg ilyen fertőzések, melyek gyors ütemben tudtak terjedni ilyen 

élőhelyeken, sőt átterjedhettek szomszédos, akár őshonos társulásokba is. Az országban 

elmondható, hogy a 20-40 éves feketefenyő állományok 56%-a károsodott. (CSERESNYÉS, 

2013). 

Magyarországon a jelentős kiterjedésű alföldi homokos, illetve hegy- és dombvidéki dolomitos 

területek talajvédelmi problémájára a XIX század második felében kezdtek felfigyelni. Ennek 

megoldására feketefenyő (Pinus nigra) telepítését kezdték az országban. A feketefenyő 

igénytelenségéből fakadóan a telepítések sikeressé váltak, a talaj- és tájvédelmi szempontokat 

kezdték felváltani a fatermesztési célok. Mára a hazai erdőállományok területének 3,7%-át 

teszik ki. Jelentőségük mindazonáltal túlmutat ezen az arányon, ugyanis nagy részük védett 

természeti területen található. (CSERESNYÉS, 2013)  
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Ilyen védett területet érintenek a Nagy-

Szénáson, a Zsíros-hegyen és a Nagy-

Kopaszon található feketefenyvesek egy 

része is. Miután felfigyeltek a 

dolomitkopárok területi növekedésére, 1913-

ban rendelet szólt ezen területek erdősítéséről 

(GRESZL, 1962). Ekkor már a közérdek 

szerepelt indokként (BARÁTH – PENKSZA, 

2012). Telepítésüket a XX. század elején 

kezdték el a Budapest környéki hegyekben, 

Cselei J. erdőmérnök irányításával. Nagykovácsiban 1935-ben indult el a folyamat, melyet a 

Grosskowatscher Heimatbuch, Greszl Ferenc kézirata örökített meg (2. számú melléklet). 

   

A korábban említett természetvédelmi problémák felismerésének hatására, Horánszky András 

és Simon Tibor irányításával 1980-tól megkezdték a feketefenyővel borított területek 

élőhelyrekonstrukcióját. Első lépésben lékeket vágtak a meredek oldalakon. Itt a gyep, majd a 

cserjeszint is meg tudott telepedni idővel. A kísérleti foltok sikerességét követően, ezeket 

kibővítették, helyenként egész állományok kerültek letermelésre. A cél az eredeti dolomitokra 

jellemző nyílt és zárt dolomitsziklagyepek élőhelyeinek visszanyerése volt. Hatására a 

Szénásokon addig stagnáló állományt mutató pilisi len (Linum dolomiticum) fejlődni kezdett, 

mára viszonylag gyakran találkozhatunk egyedeivel a megfelelő helyeken. Az ilyen lékek 

helyén az óvatos beavatkozás eredményeképp sikerült megőrizni a helyreállt talajréteget, a 

gyepborítás így helyenként elérte a 80-100%-ot (BARÁTH – PENKSZA, 2012). A 2000-es 

A16 - 1935, Zsíros-hegy, ültetőteraszok 

(kép forrása: fortepan.hu) 

A4 - 1932, Zsíros-hegy (kép forrása: 

fortepan.hu) 

A15 – 1960’, Zsíros-hegy, Cselei J. a 

növekvő fenyvesben (kép forrása: 

fortepan.hu) 
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évektől egyre nagyobb ütemben bontották meg az elegytelen feketefenyveseket. Elindulhattak 

azok a szukcessziós folyamatok, melyeknek előrehaladott állapotát ma figyelhetjük meg a 

tájban. Leggyorsabban a virágos kőris (Fraxinus ornus) terjedt, ehhez társultak molyhos 

(Quercus pubescens) és cser tölgy (Quercus cerris) egyedek (HORÁNSZKY, 1982).  

7. Értékelés 

 

7.1. Fényképes értékelés 

 

7.1.1. Általános értékelés 

 

1889-1945 

A Nagy-Kopasz, mivel északi lejtőivel érkezik a településhez kevésbé bizonyult földművelésre 

alkalmas területnek, így viszonylag stabil képet mutat a különböző korokon keresztül. Itt tehát 

ekkor feltehetően az eredeti vegetáció[+] volt jellemző. Északi kitettségéből adódóan ez 

gyertyános tölgyeseket jelenthetett bükk eleggyel (BARÁTH – PENKSZA, 2012). A Nagy-

Szénás és Zsíros-hegy együttes azonban, belátható módon a kezdetektől jelentőséggel bírt 

Nagykovácsi életében. Ha a XVIII. századi telepesek állataira, a XX. század tervgazdálkodóira, 

vagy mai hegyoldalban otthont találókra is gondolunk, mind kapcsolatba kerültek ezzel a 

dolomit tömeggel. Tehát ha a Nagykovácsi tájat vizsgáljuk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül 

ezt, az egyébként fokozottan védett természeti területet sem. Ahogy azt a táj története mutatja, 

sokféle tájhasználatnak volt kitéve[-] az elmúlt több, mint száz évben, mely legnagyobb hatással 

az itt jellemző vegetációkra, növénytársulásokra volt. Ennek eredményeképp megjelenésében 

is átment bizonyos fázisokon. 

A XX. század elejére a két hegy 

egészen más esztétikai hatást 

nyújtott mai megjelenéséhez 

képest. Felszínükről eltűntek az 

egybefüggő erdők. Helyükön 

dolomitsziklagyepek[+] 

borították az alapkőzetet. A 

látképet a fehér dolomitsziklák 

elszórt kibukkanásai[+] 

tarkították. Érintetlen állapotban A5 - 1932, Nagy-Szénás (kép forrása: fortepan.hu) 
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csak a magasabb, illetve legeltetésre és művelésre alkalmatlan, túl meredek lejtők maradtak.  

Ezeken eredeti fátlan társulásnak csak a dolomitsziklagyepek, lejtősztyepprétek tekinthetők, 

melyek helyenként xerotherm karsztbokorerdőkkel és tölgyesekkel[+] társultak (BARÁTH – 

PENKSZA, 2012). Ebben a helyzetben a felszínformák[+ +] nagyobb hangsúlyt élveztek, a hegy 

jellemző idomai a tájképet alapvetően határozták meg. Ehhez hozzájárult még az is, hogy az 

ekkori tájszerkezetre jellemző legelők és szántók[+ +] egészen a hegyoldalig felfutottak, tovább 

kiemelve ezzel a terep adottságait. A viszonylag egyhangú felszínborítás[+], valamint a 

belterület térbeli távolsága (nyílt terek)[+] a lejtőktől nagymértékben hozzájárult a táj, mint a 

települést magába ölelő egység, könnyebb érzékeléséhez. 

 

A19 - 1940, Nagy-Kopasz 

lábánál elterülő egykori 

Nagykovácsi. A kép a 

Kálváriakápolnától készült. 

Jól kivehetők rajta a 

különböző területhasználatok 

határvonalai, illetve a 

hatalmas belátható terület.  

Felirat: „Nagykovácsi távlati 

látképe a Kálvárikápolnától. 

1940. A falu előtti fenyves sáv 

a temető.”  

(kép forrása: ’Pékdomb’ 

facebook-csoport) 

Kálváriadomb – 2019-es (bal) és 1980-as évek (jobb) közt eltelt 30 évben megfigyelhető 

fokozott beépülés. A látványkapcsolatok megszűnésével vagy gyengülésével 

párhuzamosan egyre nehezebb a települést a tájban érzékelni. (kép forrása: Ducsai 

Barnabás, 2019; fortepan.hu) 
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Vizuálisan kiválóan láthatók voltak a település, a művelt területek és a természeti terület határai. 

Az ekkori Nagykovácsi lakosnak könnyebb volt érzékelni a település medence helyzetét[0], 

tehát a tájékozódás is könnyebb lehetett. A határvonalak[+], illetve területhasználatok vizuális 

elkülönüléséből adódóan a táj átláthatósága is jobb volt, mely esztétikai értéket is hordozott. A 

településről a Szénásokat személve tekintetünk sokkal könnyebben megtalálta azt a pontot, ahol 

a természet elkezdődött, ezáltal azt a benyomást keltve, hogy maga a lakott terület is közelebb 

van a természethez. Ezt az érzetet tovább erősítette az is, hogy a 1970-es évekig a belterület 

igen lassan terjeszkedett az eredeti településmagtól, az Ófalutól, tehát nem kellett sokat 

megtenni ahhoz, hogy kiérjünk onnan. Itt először a művelt területek egyhangú[+], a kilátást 

elősegítő sík területei[0] fogadtak, melyek aztán a korábban említett éles határvonallal 

csatlakoztak a körül ölelő tájba. 

1945-1990 

Az első változást a korábban tárgyalt 1930-as évek második felében elinduló kopárfásítás[+ +] 

hozta. Addig a táj jellegét adó kopár lejtők és csúcsok kezdtek eltűnni, a felszínformák tájképi 

jelentősége csökkeni kezdett. Helyüket hamar átvette a feketefenyő (Pinus nigra) látványa, 

mely mára hozzátartozik a Nagykovácsi tájhoz.

 

Az 1960-as évekre a fenyvesek elérték a 4-5 méteres magasságot (GRESZL, 1962), ezzel a 

A11 - 1959, Zsíros-hegyen növekvő feketefenyők (kép forrása: fortepan.hu) 
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domborzati formák határvonalai tompultak[-], valamint a két különböző vegetációtípus – 

őshonos és feketefenyves - vizuálisan erős kontrasztot[+ +] mutatott a tájban, különösen 

vegetációs időn kívül. Ebben az időszakban a tájkép egy átmeneti fázisba érkezett. Az 

állattartást felváltotta a szántóföldi művelés. A hegyoldali meredekebb legelőket 

beszántották[+], így a terület terhelése folytatódott, de megmaradtak azok a korábban említett 

éles határvonalak[+], melyek a XX.század eleji Nagykovácsi medencét jellemezték. 

 

A rendszerváltáshoz közeledve, az 1970-es években megkezdődött a mezőgazdasági területek 

parcellázása, hétvégi telkekké alakítása[+ -]. Ez a folyamat előkészítette azt a gyors beépülési 

folyamatot, amely az 1990-es évektől napjainkig tart. 

1990-2019 

A zártkertes időszakban főleg a Nagy-Szénás oldalában kialakított telek és utcahálózat kiváló 

táptalajt nyújtott és egyben határozott iránytűként szolgált Nagykovácsi fejlődéséhez. 

Hozzájárult még a beépülés iramához a kedvező kilátás, mely a kezdeti időkben még 

visszatükrözte azt az elmúlt néhány évszázadban kialakult táj-település kapcsolatot, melyet ma 

már ritkán, az utcákon sétálva csak pillanatokra vehetünk észre. A 2000-es évek elejétől a 

hegylábnál elterülő sík, egykor művelt területen is egyre több családi ház[- +] épült (Nagy-

Szénás kert). Nagyfokú tervezettség[+ -] jellemzi, ami elhelyezkedéséből adódoan fokozott 

jelentőséggel bír a településképre nézve. Délről és Nyugatról a beállt, Északról és Keletről az 

1970-es évektől betelepült új, folyamatosan fejlődő településrész határolja. Ezeknek a 

részeknek a látványbeli elhatárolódását tovább erősíti a domborzat, melyhez kénytelen volt az 

úthálózat is idomulni. Így akár egy kis séta során is megfigyelhető, megtapasztalható az 

A9 - 1956, Nagykovácsi a Nagy-Szénás lábánál. Jól látszódnak még a korábban említett 

határvonalak. (kép forrása: fortepan.hu) 
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organikus utcaszerkezet és a tervezett négyzetháló közti látványbeli és érzetbeli különbségek.

 

5. ábra: Nagy-Szénás kert beépülése az elmúlt két évtizedben. (kép forrása: Google Earth) 

A folyamat napjainkban is tart. Az említett Nagy-Szénás kert a településbe késve ágyazódik be, 

így önmagában véve is eltérő jelleget mutat[+] minden vele szomszédos szerkezettől. 

Tervezettsége továbbá választ adhat a rendszerváltás után bekövetkező népességrobbanás okára 

a településen. A felparcellázott mezőgazdasági sík területre egy szinte tökéletes négyzethálós 

utcaszerkezetet[+] lehetett tervezni, ezzel egy sűrűbb telekosztás[+] alakulhatott ki. 

 

6. ábra: Az 1990-es évek után bekövetkező népességrobbanás ábrája. (forrás: teir.hu) 
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A hegyoldali utcákon egyre jobban kiterjeszkedett a beépítés, azt már csak a külterületen 

érvényes Budai Tájvédelmi körzet akadályozta. Az új lakóépületeket egyre fentebb építették a 

kedvező panoráma elérése érdekében. Ennek a folyamatnak eredményeképp látható ma ahogy 

a település közvetlen szomszédságba került az erdővel[- -]. Egy merőben eltérő 

látványkapcsolat ez a múltbeli helyzethez képest, ahol e kettő közt nagy kiterjedésű 

területhasználatok voltak hosszú ideig megfigyelhetők.  

B6 - A Nagy-Szénás déli lejtői 1980-as években és 2019-ben. A egykori zárkertes övezet 

még egy viszonylag keskeny sávot foglalt el a hegyoldalból, valamint zárkertek révén a 

beépítés mértéke is korlátozott volt. Mára a családi házak uralják a hegyoldalt, ami teljesen 

összenőtt a belterülettel. (fénykép forrása:Facebook – Pékdomb; Ducsai Barnabás, 2019) 
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7.1.2. Belterület értékelése 

A belterület változatos, több évszázadra visszanyúló múltját figyelembe véve, azt külön 

vizsgálatnak vetettem alá. A történelmi és tájtörténeti kutatások mellett munkám során 

felhasználtam Nagykovácsi Településképi Arculati Kézikönyvét is, amely 2017-ben készült el 

a település aktív bevonásával. Az ebben található területi felosztást vettem alapul a belterület 

további értékeléséhez. Itt három különböző karakterű településrészre bomlott[+] a település: 

Ófalu, Beállt településrész és Új, folyamatosan fejlődő településrész. 

Nagykovácsi, Tisza István tér; A háttérben a Nagy-Kopasz oldalára felkúszó település. 

Megfigyelhető, ahogyan a tengerszint feletti magasság emelkedik, úgy változnak utcánként 

a házak kora, így megjelenése is. Az erdő és a mesterséges környezet találkozásánál 

kifejezetten hangsúlyos ez a jelenség. Itt jellemzően újépítésű, modern stílusú, a panoráma 

helyzetre épült, formavilágában eklektikus lakóházakkal találkozunk. (fénykép forrása: 

Ducsai Barnabás, 2019) 
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7. ábra: Különböző karakterű településrészek területi megoszlása (TAK) 

Ófalu 

Az Ófalu a település legöregebb része[+]. A svábok XVIII. századi betelepítésekor kezdett az 

Ördög-árok völgyében egyutcás[0 0] faluból fejlődni, ami köré később további utcák fonódtak, 

s így egy domináns, térképen is jól elkülöníthető[+ +] településmagot[+] hoztak létre. 

 

8. ábra: Az Ófalu fejlődése 1783-1959 között. 

Falusias lakóterületnek minősül, a település hagyományos sváb jellegét többnyire megőrizte 

karakterében. A falusias léptéket[+] is ennél fogva még jól tükrözi. Az ilyen típusú lakóterületre 

alapvetően a laza beépítés[+], a lakó, mezőgazdasági és haszonállattartó funkció[+] együttese 
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jellemző. Ezek közül mára csak a lakó funkció[-] maradt fent. A hosszú keskeny telkekből[+] 

álló szerkezetből adódóan a házak az utcára merőlegesen, a telkekbe hosszan benyúlva[+] 

épültek, oromfalukkal az utcára nézve. Alakjuk miatt rendszerint a telkek oldalhatárára épültek, 

annak minél jobb kihasználása érdekében. Helyenként megfigyelhető az 1900-as évek elején, 

szélesebb telkeken épült L alakú házak[+] is. Fejlődése során déli illetve az Ördög-árkot 

követve nyugati irányba terjeszkedett, ahol kevésbé voltak mezőgazdasági termelésre alkalmas 

területek. Az 1980-90-es évekig meghatározó volt a település karakterében a mezőgazdasági 

termelés[+], így ez megakadályozta az északi termőterületek irányába történő terjeszkedést. 

Maga az Ófalu továbbá a település központjaként szolgál[+]. Itt található meg valamennyi, a 

településen elérhető szolgáltatás. 

Beállt településrész 

A beállt településrész a XX. században alakult ki, az Ófalu természetes kibővüléseként. Mivel 

ezek a lakóterületek már a sváb kitelepítést követően jöttek létre így tömegformálásukban eltérő 

stílusjegyeket[+] mutatnak az Ófaluhoz képest. A terjeszkedést még ekkor is a termőterületek 

megőrzése terelte, így utcaszerkezetük változatos[+ +]. Az Ófalu déli oldalán, a hegyre felkúszó 

rész még folytatja annak organikus[+ +] jellegét, azonban másutt megjelennek a 

várostervezésre utaló, szabályos, négyzethálós[+ -] struktúrák is. Ezek már előképei voltak az 

1990-es évek után beinduló robbanásszerű fejlődésnek. Ilyen például a Rákóczi utcától 

nyugatra eső rész, mely az 1970-es években kezdett beépülni, vagy az 1980-as években 

elszigetelten épülő[+] Sebestyéndomb. 

    

 

 

1981 – Sebestyéndomb (kép forrása: 

fentrol.hu) 
1988 – Sebestyéndomb (kép forrása: 

fentrol.hu) 
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Új, fejlődő településrész 

A rendszerváltást követően Nagykovácsi önfenntartó, mezőgazdasági arculata gyors ütemben 

átalakult. Helyet kapott a beépülés hangsúlyos szerepe. A ’70-es években történt parcellázás 

már részben előkészített erre területeket, de a meglévő szántókat is felosztották, közel kétezer 

ingatlan vált beépíthetővé a 2000-es évek elején. A mai Nagykovácsi településképének 

meghatározó részévé váltak az új lakóépületek[+]. Jellemzően a Nagy-Szénás, illetve a Zsíros-

hegy déli lejtőire épültek, így közös vonásuk a lejtő jelleg[+ + +].

Ez határozza meg gyakran a beépítés módját, mivel fontos szempont a kedvező tájolás. Ettől 

eltekintve, településképileg a többi településrészhez képest jóval diverzebb[+ -]. Oka részben 

az a tény, hogy a beépülés folyamatosan, közel 30 éve folyik, de a település funkcióváltása 

miatt már a mezőgazdasági termelés sem ad az ide költözőknek olyan kötöttségeket, melyekhez 

lakhatásukat formálhatnák. Utcaképe így igen heterogén. Struktúráján gyakran felismerhető a 

tervezettség. Egyenes, egymásra merőleges utcák[+ -] mozaikja jellemzi, melyeket csak a 

domborzati viszonyokhoz való alkalmazkodás[+] tör meg helyenként. Jelentős különbséget 

mutatnak még azok a területek, melyeken az elmúlt 15-20 évben indulhatott meg az építkezés, 

mivel ezeken a friss területeken a vegetáció még nem tudott felnőni[+], a beállt, illetve a 

korábban hétvégi telkes részekhez képest egy sokkal szellősebb[+] képet mutatnak. 

Az egykor összefüggő szántóföldön kialakult településrész. Korát könnyen 

megállapíthatjuk az épületek modern stílusáról, a telekméretekről, szabályos 

utcaszerkezetéről, továbbá a vegetációról. Az előterében látható ófaluban feltűnően erősebb 

a fás vegetáció jelenléte, mely talán a legmarkánsabban jelzi a korkülönbséget. Ezen kívül 

jellegzetessége még az új területnek az egységes, panorámára tájolás, melyet a fent említett 

lejtő jelleg magyaráz. (kép forrása: Ducsai Barnabás, 2019) 
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9. ábra: A belterületi elemzések térképes ábrázolása (alaptérkép: OSM). 

A 9. ábrán a TAK-ben meghatározott belterületi övezetet további elemzéseknek vetettem alá. 

Jól megfigyelhető rajta, hogy az ófalu a vizsgált időszakban stabil szerkezeti elemként jelenik 

meg, a mai beállt településrész többnyire természetes módon fejlődött, terjeszkedett ki az 

ófaluból, továbbá azt is láthatjuk, hogy az új településrészek kivétel nélkül mesterséges módon 

csatlakoztak Nagykovácsi életébe. Egy részük a parcellázást követően alakulhatott ki, más 

részeket korábban külterületnek minősülő területekből alakítottak ki. Területi kiterjedésük a 

legnagyobb, melyet a kedvezőbb domborzati adottságok, illetve a megszűnt területhasználatok 

és funkciók tettek lehetővé.  

7.1.3. Fényképpárok értékelése 

Ahogyan Nagykovácsiba érünk az első benyomásunk a településről merőben más lehet, mint 

azután, hogy bejártuk minden sarkát. A főúton megérkezve az Ófalu vesz minket körül. Egy 

többnyire egységes képet mutató, falusias jelleget sokszor még visszatükröző helyre érkeztünk. 

Központi funcióval is bír, a Tisza István tér, illetve a főút mentén találjuk meg a településen 

elérhető szolgáltatások döntő többségét. Itt kevésbé figyelhető meg a tervezettség, sokkal 

inkább a tájhoz, táji elemekhez alkalmazkodó utcaszerkezet a jellemző. Az egyik 

legmeghatározóbb jelenség a délről, a Nagy-Kopasz lejtőin fennmaradt feketefenyő ’fal’, 

melyhez a település közvetlenül csatlakozik.  
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Az egykori Nagykovácsi még engedte a szemnek, hogy a környező tájat kémlelje. A nyílt 

tereket[+] helyenként facsoportok[+] törték meg, melyek mögött újból felbukkant a hegyoldal 

sűrű növényezete. Mára ebből az utcából nyíló látvány áthelyeződött a tájról a településre.  

Elmondható, hogy az itt vizsgált 1956-os helyzet egy erős összhangot mutat település és táj 

közt, mely a látkép térbeli mélységének[+], a jól elkülöníthető egységeknek[+] (lakóház, tisztás, 

facsoport, erdő) köszönhető. A részlegesen kitakart elemek[+] továbbá növelték a rejtély 

tényezőjét, a nagyobb kiterjedésű tisztások[+ +] és a viszonylag hirtelen emelkedés[+] pedig az 

olvashatóságot segítették elő. Jelen helyzetében ez a tájrészlet szignifikáns változásokon ment 

keresztül. A korábban emíltett fekete fenyő ’fal’[+ +] alapvető szerepet játszik az itt érzékelhető 

látványban. Egy lazárásaként funkciónál a látképnek, egyfajta háttérként szolgál az előterébe 

épült házaknak[-], ezzel kiemelve azokat. A lezárt, így nem túl diverz látképben ez az egyhangú 

háttér[+] segít egységként, egy koherens egészként érzékelni a mai tájat is, a település itt nem 

vesztette el a természetközeliség érzetét. A legfelső utcákban , így a település közvetlenül 

csatlakozik környezetéhez. Ugyan a háttérben húzódó hegyoldali erdőt kitakarja, azonban ez az 

B4 – Diófa utca– balra: 1956; jobbra: 2019. (kép forrása: Pékdomb-Facebook; Ducsai 

Barnabás, 2019) 
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örökzöld fal mintegy szimbólumként van jelen, a természet közelségét illusztrálva, invitálva 

minket arra a rejtély övezte területre, mely mögötte húzódik. 

 

 

A következő helyszínen már az figyelhető meg, hogy a mai térről sokkal kevésbé érzékelhető 

a táj vizuális közelsége. Ennek okai többek közt  a változatos formavilágú épületek[+], melyek 

a sváb kitelepítés után kezdtek kialakulni. Továbbá módosulás figyelhető meg a belterületi 

növényzet összetételén is. Ilyenek a magasabbra növekvő fenyők[+ +] megjelenése, melyek így 

B9 - A templomtérről nyiló látvány kapcsolat a Nagy-Kopasszal – felül: 2019; alul: 

~1940. (kép forrása: Ducsai Barnabás, 2019) 
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növelik a takarás mértékét, akár vegetációs időn kívül is, valamint erősítik a kontrasztosságot, 

mely nehezítheti a táj koherens egységként való érzékelését. 

Az 1940-es években ezzel szemben jellemzők az egységes megjelenésű épületek[+], azoknak 

megegyező tájolása és magassága[+ +] a szemet a háttérben húzódó hegyoldalra irányította. Az 

ismétlődő formák, a kevés árnyalatbeli különbség, melyet egyrészt az egyöntetűbb típusú és 

magasságú vegetáció[+] másrészt a hagyományos anyaghasználat[+] tett lehetővé. A Kaplan 

féle modell alapján így elmondható, hogy az 1940-es években Nagykovácsinak e része egy 

kevésbé komplex, de a jelenlegihez képest nagyobb összahangú képet mutatott. A mai 

tájrészletnek egyik erőssége lehet azonban a jellegzetesebb épületekből[+], magasabb fákból 

adódó fókuszpontok[+ +], melyek növelik annak olvashatóságát. Ugyan akkor ezen tájelemek 

takarása, illetve a hegyoldalon magasabbra felkúszott utcahólózat organikus jellege[+] erősítik 

a hely rejtéllyességét, mely a magasabb komplexitás mellett felfedezésre ösztönözik az embert 

(KAPLAN et al., 1998). 

 

 

Ahogyan beljebb haladunk az Ófaluba és megfigyeljük az egyes mellék- és zsákutcákat, hamar 

rátalálunk olyan utcaképekre, melyek az elmúlt évtizedekben minimális változáson mentek 

keresztül, megőrizték hagyományos jellegüket[+], sőt a lakóházak többsége felújított és 

jelenleg is használt[+] állapotban maradt fent. Egy kiváló példa erre a Soproni utca.  

Az utca hossza, illetve zsákutca jellege is megmaradt. Talán ennek is köszönhető a 

változatlanság. Legfeltűnőbb különbség a két kor között a növényzet jellege. Az 1970-es, ’80-

as években egyre gyakrabban jelentek meg a kertekben az örökzöldek, köztük a fenyők, 

melyeknek példányai ma környezetükből magasan kiemelkednek[+]. az említett utcában is 

Továbbá megfigyelhető a mai utcaképen helyenként a homlokzatok, kerítések díszítése[+].  

B1 – Soproni utca 1940-es években és 2019-ben (képek forrása: ’Pékdomb’ – Homonai 

János; Ducsai Barnabás, 2019) 
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A változás azonban annál feltűnőbb, ahogyan felérünk a Nagy-Kopasz oldalába ékelődött 

utcákra. Innen kilátásunk nyílik az Ófalu nagy részére, a templomra, illetve a háttérben 

magasodó Nagy-Szénásra[+]. Mivel ezek az archív fotók az egykori település határában vagy 

már külterületről készültek, a látképet sokkal kevésbé törik meg épületek vagy a növényzet[-]. 

Azonban az még ma is elmondható, hogy ha az Ófalut szemléljük a hegyoldalról a templom ma 

is ugyan úgy fókuszpontként[+] vezeti a szemet, mint azt ahogy tette 1746-os megépülése 

óta[+]. Az eddigiek alapján általánosan elmondható, hogy a múlt század eleji állapotában a 

településnek és tájnak vizuálisan egy szorosabb kapcsolatát lehetett megfigyelni. 

Fontos oka ennek a természeti és lakott területet összekötő egyhangú vagy ismétlődő mintákat 

követő művelt tér[+] megléte. Tehát az egyik leglátványosabb változás egyből a háttérben 

figyelhető meg. Az 1920-as években legelők, majd az 50-es évekre szántókká lett területek 

helyét mára beépítették[-], vagy a funkciójukat vesztve visszavette őket a természet. 

Nagykovácsi így szinte mindenhol – ahogy azt már korábban említett helyszíneken is meg 

lehetett figyelni – közvetlenül beleékelődik környezetébe. A művelt, átmeneti sávok 

megszűnésével továbbá a látkép szempontjából fontos tájelemek (erdősáv, domborzati formák, 

feltáró utak) tűntek el, melyek erősíthették a korabeli táj olvashatóságát. 

A20/B8 – Nagykovácsi a Nagy-Szénással a háttérben 1920-as, illetve az 1950-es 

évekből és 2018-ban (képek forrása: ’Pékdomb’; Ducsai Barnabás, 2019) 
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Kaplan tanulmánya szerint az ember a tájat inkább egységekben ’olvassa’, fogja fel, mintsem 

individuális tájelemek halmazaként. Ennek okán a ma itt tapasztalható látvány egy kevésbé 

komplex települést vetít elénk. Ugyanakkor, az olvashatóságot segítő tájelemek eltűnésével, a 

belterületi növényzet takarása[+] és a hegyoldalra felterjeszkedett épületek[+] hozzáadnak a 

mai táj rejtélyéhez. További érzékelhető változás a Nagy-Szénás oldalán felerősödött fás 

állomány[+ -]. A vizsgálatom során feltártam a fátlan hegyoldal, illetve az azon elhelyezkedő 

szántók kapcsolatát. Egészen a 70-es évekig a településképnek elemi részei voltak a domborzati 

formák. Napjainkban azonban ezt a területet javarészt erdő borítja, mely tompított a domborzat 

markáns megjelenésén, illetve a belterület-külterület 

határvonalán. A lakott övezet sokáig térben kiemelkedett 

környezetéből[+] ezzel egy, már korábban említett erős 

határvonalat képzett maga körül. Egy tájelemekben gazdag, 

könnyen olvasható táj volt. Ahogy a település terjeszkedett, 

valamint a hegyoldalakon helyreállt a fás vegetáció, úgy a két 

övezet találkozott egymással, s kialakult a ma érzékelhető 

erdőbe beékelődött település látványa.  

Az Ófalu Nagykovácsi életében hosszú időkig egymagában 

képviselte a települést. Minimális változásokon ment 

keresztül, területileg sem gyarapodott jelentős mértékben. 

Az 1970-es években azonban megváltozott ez az állapot. Az 

akkoriban kialakult településrészeket hívja a TAK ma beállt 

településrésznek. A község addigi ritmusához képest egy 

gyors fejlődés indult el, azonban durván 20 év alatt lezajlott. 

10. ábra: 3D-s ábra a település 

környezetéhez való térbeli 

viszonyulásáról. Sárga: település; 

szürke: környezet. (kép forrása: 

Ducsai Barnabás) 
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A Tinódi utca az egyik leghatározotabban adja vissza ennek a településrésznek a megjelenését, 

hangulatát. A Rákoczi utcától nyugatra, az 1970-es években kezdett kialakulni, egykori 

legelőkből, a fentebbi utcák szántókból[+]. Enyhe lejtővel emelkedik[+] a Nagy-Kopasz 

oldalára, melynek szintvonalaival párhuzamosan futnak ezek az utcák.  

Utcaképére jellemzők a nyeregtetős, tetőteres házak., melyek egységes képet adnak ennek a 

településrésznek. Tovább hangsúlyozza az egységet a megegyező telekformák és 

telekméretek[+ +]. Kialakulását nem 

akadályozták a terepformák, a vegetáció vagy 

a tulajdonviszonyok sem.  

Helyzetéből adódóan itt is jelentőséggel bír a 

feketefenyő[+ +]. Habár a Tinódi utca telkei 

nem érnek fel az erdőig, a domborzat[+] 

lehetővé teszi a vizuális kapcsolatot a fenyves 

és a lakott tér között. Kifejezetten erős lehet 

ez a kapcsolat az egyes épületek homlokzati 

erkélyéről[+ +]. Talán ez, és a korszak divatja motiválta az itt lakókat az örökzöldek kerti 

alkamazására[+ + +  +]. Már kezdetektől fogva jelen voltak a kertekben ezek a fenyőfák, melyek 

mára 15-20 méteres magasságukkal tarkítják a látképet és a beállt településrész karakteréhez 

nagyban járulnak hozzá. Gyakran az utcafront felöli keskeny előkertben találhatók, így a 

homlokzatokat részben kitakarják, azonban az utca vonalát könnyen lekövethetővé teszik.  

B7 – Tinódi utca az 1980-as években, megépülését követően nem sokkal, és ma. (képek 

forrása: ’Pékdomb’; Ducsai Barnabás, 2019) 

Tipikus épülettípus a beállt településrészen. 

(kép forrása: Ducsai Barnabás, 2019) 
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A rendszerváltást követően a beépítés addig nem tapasztalt ütemben zajlott és zajlik a mai 

napig. Előbb a mezőgazdaság által hasznosított területeken jelentek meg családi házak[-], majd 

a külterület nem hasznosított, a természet uralta tereit hódította meg a terjeszkedés[- -]. A 

kálvária dombon ma jól megfigyelhető ennek a folyamatnak a végeredménye.  

XX. századi állapotában a kálvária dombról 

személve Nagykovácsinak beláthattuk szinte 

egészét. Az egyes elemek, elem-együttesek 

határozottan elkülönültek, könnyen 

észrevehetők voltak azok a jellegzetes 

részletek[+] (temető, templom, bánya, stb.), 

melyek alapján a tájat értelmezni, olvasni 

tudjuk. Az előtérben az egyszerűség, a 

nézőpontunkhoz közeledve az egyre egyneműbb felületek[+ +] domináltak, a háttérben pedig 

a változatos településképi elemek (főút vonala, temető, templom, murva-bánya, felszántott 

parcellák)[+], a domborzati formák[+] növelték a kontrasztot az előtérhez képest. 

Mára ez a rend felborult. Az előtérbe betört a belterület, részben kitakarva a hátteret[+], 

tompítva a kettő kapcsolatán[-], illetve figyelmünket elvonva a háttérben látható tájról, 

településről. A korábban taglalt előtér és háttér lényegében összenőtt, amit ma magunkhoz 

legközelebb látunk, a háttérben annak folytatását figyelhetjük meg. Ezzel jelentősen csökkent 

a tájkép komplexitása, hisz bizonyos mintázatok a tájban teljesen megszűntek[-].  

Az vizsgált elemeket végül tényezők és vonatkozó korszak szerint összesítettem, így mindkét 

vizsgált esetben kaptam egy-egy értéket. A feltárt elemek száma a két esetben eltért, ezért 

Kálváriadomb – 1980-as években és 2019-ben (kép forrása: Ducsai Barnabás, 2019; 

fortepan.hu) 
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összehasonlításukat nem tudtam elvégezni a megkapott konkrét értékek alapján. Ennek 

kiküszöbölésére meghatároztam az egyes tényezők maximumát, melyet a [+], a [-] és a [0] 

elemeket összeadva kaptam meg. Ez után az egyes tényezőknél elért maximumhoz viszonyított 

százalékos eredménnyel számoltam, mely lehetővé tette a két kor objektív összehasonlítását. 

 

11. ábra: A koherenciát módosító elemek rendszerezett összesítése. 

XX. Század
Koherencia

Elem szám [+] [-] [0]
1 eredeti vegetáció sokféle tájhasználatnak volt kitéve medence helyzetét

2 dolomitsziklagyepek parcellázása, hétvégi telkekké alakítása egyutcás

3 lejtősztyepprétek, xerotherm karsztbokorerdőkkel és tölgyesekkel

4 egyhangú felszínborítás

5 egyhangú

6 hegyoldali legelőket beszántották

7 elkülöníthető

8 falusias léptéket

9 Ófalu továbbá a település központjaként szolgál

10 organikus

11 térbeli mélységének

12 jól elkülöníthető egységeknek

13 nagyobb kiterjedésű tisztások

14 egységes megjelenésű épületek

15 megegyező tájolása és magassága

16 egyöntetűbb típusú és magasságú vegetáció

17 hagyományos anyaghasználat

18 megőrizték  hagyományos jellegüket

19 azt ahogy tette 1746-os megépülése óta

20 egyhangú vagy ismétlődő mintákat követő művelt tér

21 egykori legelőkből, szántókból

22 megegyező telekformák és telekméretek

23 homlokzati erkélyéről

24 örökzöldek kerti alkamazására

25 előtérben az egyszerűség, egyneműbb felületek

26 a település legöregebb része

2019.
Koherencia

Elem szám [+] [-] [0]
1 elkülöníthető hegylábnál elterülő sík, egykor művelt területen is egyre több családi ház egyutcás

2 falusias léptéket település közvetlen szomszédságba került az erdővel

3 Ófalu továbbá a település központjaként szolgál szántókká lett területek helyét mára beépítették

4 organikus mezőgazdaság által hasznosított területeken jelentek meg családi házak

5 lejtő jelleg a természet uralta tereit hódította meg a terjeszkedés

6 domborzati viszonyokhoz való alkalmazkodás

7 egyhangú háttér

8 megőrizték hagyományos jellegüket

9 felújított és jelenleg is használt

10 azt ahogy tette 1746-os megépülése óta

11 felerősödött fás állomány

12 megegyező telekformák és telekméretek

13 homlokzati erkélyéről

14 örökzöldek kerti alkamazására

15 a település legöregebb része

16

17

18
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12. ábra: A komplexitást módosító elemek rendszerezett összesítése. 

XX. Század
Komplexitás

[+] [-] [0]
dolomitsziklák elszórt kibukkanásai felerősödött fás állomány

legelők és szántók

kopárfásítás

erős kontrasztot

parcellázása, hétvégi telkekké alakítása

településmagot

a lakó, mezőgazdasági és haszonállattartó funkció

L alakú házak

eltérő stílusjegyeket

utcaszerkezetük változatos

elszigetelten épülő

facsoportok

feketefenyő

örökzöldek kerti alkamazására

településképi elemek

domborzati formák

2019.
Komplexitás

[+] [-] [0]
eltérő jelleget mutat előterébe épült házaknak

három különböző karakterű településrészre bomlott felerősödött fás állomány

L alakú házak bizonyos mintázatok a tájban teljesen megszűntek

eltérő stílusjegyeket

utcaszerkezetük változatos

elszigetelten épülő

új lakóépületek

diverzebb

változatos formavilágú épületek

magasabbra növő fenyők

jellegzetesebb épületekből

homlokzatok, kerítések díszítése

feketefenyő

örökzöldek kerti alkamazására
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13. ábra: Az olvashatóságot módosító elemek rendszerezett összesítése. 

XX. Század
Olvashatóság

[+] [-] [0]
felszínformák határvonalai tompultak sík területei

legelők és szántók egyutcás

belterület térbeli távolsága (nyílt terek)

határvonalak

erős kontrasztot

határvonalak

elkülöníthető

laza beépítés

mezőgazdasági termelés

szabályos, négyzethálós

nyílt tereket

nagyobb kiterjedésű  tisztások

viszonylag hirtelen emelkedés

megegyező tájolása és magassága

a háttérben magasodó Nagy-Szénásra

fókuszpontként

lakott övezet sokáig térben kiemelkedett környezetéből

megegyező telekformák és telekméretek

domborzat

homlokzati erkélyéről

örökzöldek kerti alkamazására

elem-együttesek határozottan elkülönültek

a jellegzetes részletek

előtérben az egyszerűség, egyneműbb felületek

2019.
Olvashatóság

[+] [-] [0]
hegylábnál elterülő sík, egykor művelt területen is egyre több családi ház település közvetlen szomszédságba került az erdővel egyutcás

Nagyfokú tervezettség diverzebb

négyzethálós utcaszerkezetet a természet uralta tereit hódította meg a terjeszkedés

elkülöníthető tompítva a kettő kapcsolatán

szabályos, négyzethálós

lejtő jelleg

tervezettség. Egyenes, egymásra merőleges utcák

friss területeken a vegetáció még nem tudott felnőni

szellősebb

fekete fenyő ’fal’

magasabb fákból adódó fókuszpontok

környezetükből magasan kiemelkednek

a háttérben magasodó Nagy-Szénásra

templom ma is ugyan úgy fókuszpontként

megegyező telekformák és telekméretek

domborzat

homlokzati erkélyéről

örökzöldek kerti alkamazására
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14. ábra: A rejtélyt módosító elemek rendszerezett összesítése. 

XX. Század
Rejtély

[+] [-] [0]
felszínformák szabályos, négyzethálós

kopárfásítás látképet sokkal kevésbé törik meg épületek vagy a növényzet

hosszú keskeny telkekből

telkekbe hosszan benyúlva

utcaszerkezetük változatos

organikus

részlegesen kitakart elemek

Enyhe lejtővel emelkedik

feketefenyő

örökzöldek kerti alkamazására

2019.
Rejtély

[+] [-] [0]
sűrűbb telekosztás Nagyfokú tervezettség

hosszú keskeny telkekből szabályos, négyzethálós

telkekbe hosszan benyúlva tervezettség. Egyenes, egymásra merőleges utcák

utcaszerkezetük változatos

organikus

lejtő jelleg

fekete fenyő ’fal’

magasabbra növő fenyők

magasabb fákból adódó fókuszpontok

utcahólózat organikus jellege

belterületi növényzet takarása

hegyoldalra felterjeszkedett épületek

Enyhe lejtővel emelkedik

feketefenyő

örökzöldek kerti alkamazására

részben kitakarva a hátteret
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15. ábra: A fényképes elemzés végeredménye. (forrás: Ducsai Barnabás, Microsoft Excel) 

Eredményeim határozott különbséget mutatnak a XX. század és a jelenlegi állapot között. A 

vizsgálat alatt feltárt információk kiválóan visszatükröződnek a diagrammról (15. ábra). 

Legélesebb eltérést a koherenciában mutat a két kor. Itt a XX. századi táj közel kétszeres 

százalék-értéket ért el mai párjához képest, mely jól indikálja a mai tájhasználatokban rejlő 

problémákat. Ehhez szorosan kapcsolódik az olvashatóság tényezője, mely a 2019. évi 

állapotában a második legkisebb százalék-értékkel rendelkezik. Ennek legfőbb oka a belterület 

növekedéséből adódó látványkapcsolatok gyengülése vagy megszűnése, bizonyos mintázatok 

elvesztése a tájban, illetve a megnövekedett takart elemek. Az utóbbi kapcsán érdemes 

megemlíteni, hogy a rejtély értéke emelkedést mutat mai állapotában vizsgált párjához képest. 

Ugyan nem sok, mindössze 1,7 %-ot, azonban figyelembe véve, hogy a többi tényező esetén, 

mind jelentős visszaesés figyelhető meg, említésre méltó adat. 
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7.2. Térképes értékelés 

 

16. ábra: Térképes áttekintő a látványterekről. (alaptérkép: OSM) 

Ennél az értékelésnél egy, a fényképes elemzés módszerére alapozó, de annál egy bonyolultabb 

eljárással kaptam meg az értékeket. Hasonlóan az előző módszerhez, a legvégén itt is az adott 

korszak százalék-értékeit vizsgáltam, tehát az egyes tényezőkre kapott konkrét érték csak ennek 

generálására volt alkalmas. Ilyen módon összesen 8 darab fényképpel dolgoztam.  

Mivel térképen két dimenzióra szűkült a mozgástér, az egyes foltok méretére és ezek 

mintázatára, mintázat rendszerére kellett hagyatkoznom, továbbá azokra a pontszerű és vonalas 

elemekre, melyeket vizsgálatom során tártam fel. A 8 darab fényképet először egyenként 

elemeztem. Fontosnak tartottam megkülönböztetni azokat az eseteket, ahol egy területhasználat 

dominál azoktól, ahol egyenletesebb ezeknek a területi eloszlása. Első körben meghatároztam 

a látványterek méretét (ha.), az azon belül található területhasználatokat, illetve a legnagyobb 

területhasználat kiterjedését (ha.). Ezekből az adatokból megkaptam, hogy mennyire változatos 

a tájrészlet, illetve azt is, hogy ebből hány százalékot tesz ki a legnagyobb területhasználat. Így 

már megkülönböztethető volt két azonos számú területhasználattal rendelkező látványtér, 

melyeknél a legnagyobb területhasználat aránya jelentősen eltért. 
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17. ábra: A térképes értékelés egy részlete. (alaptérkép: OSM) 

Értékelésemet az egyes fényképek komplexitásának megállapításával kezdtem. Ez a tényező 

ugyanis közvetlenül kapcsolódik az eddig determinált adatokhoz. A látványterekben 

megtalálható területhasználatok (t) gyakran több foltban, egymástól elszigetelten jelentek meg. 

A tájrészlet komplexitását ezek a foltok (f) határozták meg alapvetően. Ahhoz azonban, hogy a 

korábban említett megkülönböztethetőség fennmaradhasson, alkalmaztam a legnagyobb 

területhasználat arányszámát (x), melyet azt az összterülettel elosztva kaptam meg.  

A megkapott komplexitás képlet tehát a következő:  f-(x*t).  

A komplexitás maximumát a foltok száma (f) adja, mivel a legkomplexebb akkor lehet az adott 

táj, ha annak foltjai többé-kevésbé egyenlő területet foglalnak el, az összes folt egyenlő 

mértékben tesz hozzá a mintázat változatosságához. Ebben az esetben nincs szükségünk az x 

arányszámmal szűkíteni az értéken. 

A koherenciát értékeltem ezután. Ezt a tényezőt a látványtér mintázatai és foltjai alapján 

vizsgáltam, mivel a tájban egyes elemeket csoportokban, mintsem egyes elemenként 

érzékelünk. Alap adatom tehát a látványtér foltjai (f) voltak, melyeket mind egy [f+] vagy egy 

[f-] értékkel láttam el. Az, hogy melyik folt milyen értéket kapott, az értékelés megkezdésekor 
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megfogalmazott kérdésre adott válasza, illetve a koherencia definíciója határozta meg. A 

pozitív és negatív értékeket összesítve megkaptam a terület koherenciáját, abban az esetben, ha 

ezek a foltok tökéletesen egyenlő részeit teszik ki az adott látványtérnek. A hiányzó dimenziót 

az előző tényező értékelésénél megkapott arányszámmal (x) adtam hozzá az értékeléshez. Ezt 

úgy végeztem, hogy az arányszámmal azoknak a foltoknak a számát szoroztam, melyek pozitív 

értéket kaptak és a legnagyobb területhasználathoz tartoznak (t+). Az így kapott értéket 

hozzáadtam az eddigi  összesítéshez.  

Az így kapott koherencia képlet a következő:  f++(x*t+)-f-. 

A koherencia maximumát a foltok kétszeres értéke (2*f) adja. Ugyanis, ha a képlet alapján egy 

1 db. folttal rendelkező tájat vizsgálunk akkor az x arányszám 1, mivel a legnagyobb 

területhasználat kiteszi a vizsgált terület egészét, illetve negatív értéket nem tartalmazhat. Így 

minden esetben a foltok (f) kétszeresét kapjuk eredményül. Ha ezt kivetítjük olyan esetekre, 

ahol több folttal találkozunk az x arányszám mindig 1-hez fog közelíteni. Ezt úgy kapjuk meg, 

hogy a legnagyobb területhasználat foltja minden esetben a területünk minél nagyobb részét 

(>99%) teszi ki, a maradékon pedig a többi oszlik el, így növelve maximálisan a koherenciát.  

Legvégül az olvashatóságot vetettem értékelés alá. Az ehhez megfogalmazott kérdés és a 

tényező definíciója határozottan leszűkítette azokat az elemeket (o), melyek értékkel bírnak az 

olvashatóság szempontjából. Ilyenek voltak bizonyos pontszerű elemek, melyek 

fókuszpontként, vagy a korokon át stabil háttérként (templom, hegycsúcsok) szolgáltak a 

tájban. Az olvashatóságot segítették még vonalas elemek, mint az Ördög-árok, a XX. század 

közepén a csillesor, erdősávok vagy a főút. Továbbá bizonyos területhasználatok is értéket 

képviselnek. A belterülethez kapcsolódó nyílt, tágas tereket és finom textúrákat biztosító 

gyepek és szántók mind elősegítették a tájat könnyebben értelmezni. 

Térképes értékelésem során ezt a tényezőt szoros kapcsolatba hoztam a másik kettővel. A 

szakdolgozat írása közben szerzett tapasztalataim alapján úgy gondolom a táj olvashatóságát 

lényegesen befolyásolja annak koherenciája, illetve közvetve komplexitása is. A koherencia 

definíciójából lényegében az derül ki, hogyan értelmezünk (olvasunk) egy tájat, az 

olvashatóságé pedig arra ad választ mi segít az értelmezésben. A komplexitás egyrészt egy 

’nehezítő’ faktorként jelenik meg, hisz minél komplexebb a táj, annál több információt 

tartalmaz, tehát annál több elemet kell a befogadónak értelmeznie, olvasnia, másrészt bizonyos 

információk elősegítik az  olvashatóságot.  

Ezek alapján az olvashatóságot így számoltam ki: 

o*((koherencia+komplexitás)/2*komplexitás). 
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Az olvashatóság maximuma az előző két tényező maximumával megkapott érték lesz. Ez 

minden esetben o*1,5. 

 

18. ábra: A fényképes elemzés eredménye. (forrás: Ducsai Barnabás, Microsoft Excel) 

Térképes értékelésem végeredménye alátámasztotta az azt megelőző eredményeket. A három 

vizsgált tényező egymáshoz való viszonya a két korban határozott korrelációt mutat a két 

módszernél. A koherencia itt is közel kétszeres százalék-értéket ért el a XX. században, de a 

többi tényezőnél is határozottan elválik a két kor egymástól. A két módszert összevetve a 19. 

ábra mutatja be. 

 

19. ábra: Az összesített értékelés eredménye. (forrás: Ducsai Barnabás, Microsoft Excel) 
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8. Összefoglalás 

Szakdolgozatom fókusza mindvégig a táj képi megjelenése, a benne elhelyezkedő település 

esztétikai és percepcionális befolyása és a kettő közti látványkapcsolatok vizsgálása és 

értékelése maradt. A tájtörténeti háttérkutatás mellett, Nagykovácsit négy szempont alapján a 

múlt századi és mai állapotában értékeltem két, egymást kiegészítő, feltáró elemzés alapján. 

A Nagykovácsi tájkép összefüggéseit egyrészt múltjában, másrészt korokon át fennmaradt 

elemeiben találtam meg. A feltárt és értékelt elemeket összegezve arra a következtetésre 

jutottam, hogy a felfogásunkat leginkább befolyásoló tulajdonsága a vizsgált tájnak a medence 

helyzete. Ennek nyomán figyelhetők meg bizonyos látványhatárt jelölő elemek. A Kálvária 

domb vagy ma a településsel egybenőt ’feketefenyő fal’ magának a településnek szolgálnak 

vizuális határul. Továbbá erre mutat az Ófalu elhelyezkedése és alakzata is, mely a medence 

helyzetnek köszönhetően, annak alján, az Ördög-árok medre mentén alakult ki, ezzel az újabb 

településrészektől markánsan elválasztódó egységet alkotva.  Ezen kívül fontos tanulságok és 

irányelvek szűrhetők le azokból a helyzetekből melyekben a tájkép kiemelkedően előnyös vagy 

épp hátrányos állapotot mutat. Sokszor megjelent a belterület egységessége, a belterületi 

vegetáció jellege, mint a települést a környezetével összekötő jellemzők, vagy a táj értelmezését 

elősegítő köztes, nyílt terek. Az ilyen táji attribútumokat érdemes figyelembe vennünk ahhoz, 

hogy fenntartsuk az emberi környezet és az azt körülvevő természet közti szoros vizuális 

kapcsolatot.      

Eredményeimet figyelembe véve elmondható, hogy a XX. századi Nagykovácsi táj egy 

kiegyensúlyozottabb, összetettebb, de mégis vizuálisan könnyen befogadható és értelmezhető 

egység volt. A lélekszám rohamos növekedésével felborult az egyensúly, ma a települést járva 

könnyen megfeledkezhetünk az azt magába foglaló tájról. A település elvesztette környezetével 

alkotott erős vizuális kapcsolatát. Ugyan, ez kétségkívül rontott a mai Nagykovácsi tájképi 

értékén, azonban ez mégsem jelent teljes elértéktelenedést és vélhetően ez a jövőben sem 

következik be. Míg egyes tényezők gyengülnek, addig mások erősödhetnek. A közel múltban 

elindult hirtelen változás jelenleg is tart, a szakdolgozatomban feltárt eredmények mindössze 

előképet adhatnak arról milyen irányt vett a mai táj alakulása. 
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Mellékletek 

1. számú melléklet 

 

Kódnév Tárgy Időpont Forrás Készítés helye Térkép X Y

A1 Alsó-Zsíros-hegy 1927 fortepan X

A2 Péntekiek menedékház 1929 Pékdomb - facebook X

A3 Alsó-Zsíros-hegy 1930 fortepan X

A4 Zsíros-hegy Nagy-Szénásról 1932 fortepan Nagy-Szénás Igen 638949 249505

A5 Nagy-Szénás Zsíros-hegyről 1932 fortepan Zsíros-hegy Igen 638779 249814

A6 János-hegy 1940 fortepan 13-as km kő Igen 639612 247036

A7 János-hegy 1940 fortepan 13-as km kő Igen 639635 247040

A8 Nagy-Szénás lejtői 1946 Pékdomb - facebook Rákóczi utca vége Igen 636827 247548

A9 Nagy-Szénás, temető 1956 Pékdomb - facebook Erdő utca vége Igen 637794 247542

A10 Csille 1959 Pékdomb - facebook Lovas tanya környéke Igen 636098 248085

A11 Zsíros-hegy 1959 Pékdomb - facebook Zsíros-hegy Igen 638817 249790

A12 Csille 1960 Pékdomb - facebook nyugati határ

A13 Nagy-Szénás 1939 fortepan Nagy-Szénás Igen 636770 249675

A14 Zsíros-hegy 1960' Pékdomb - facebook Kültelek utca Igen 638156 248921

A15 Zsíros-hegy, feketefenyő X Pékdomb - facebook X

A16 Zsíros-hegy, terasz 1935 Pékdomb - facebook X

A17 Nagy-Szénás, Zsíros-hegy 1962 Pékdomb - facebook Ady Endre u.

A18 Nagy-Szénás X Pékdomb - facebook Lovas tanya környéke Igen 636340 247902

A19 Nagy-Kopasz 1940 Pékdomb - facebook Kálvária Kápolna Igen 638147 248988

A20 Nagy-Szénás 1940-50 Pékdomb - facebook Dózsa György utca Igen 637544 247675

A21 Keleti határ 1934 fortepan Ördög-árok hídja Igen 638644 247685

B1 Soproni utca 1940' Pékdomb - Homonai János Soproni utca Igen 637231 247894

B2 Korabeli lakóház 1950 Pékdomb - Ludányi M. Julianna Kossuth Lajos u. Igen 638246 248022

B3 Ördögárok 1955 Pékdomb - facebook Kolozsvár tér Igen 637488 247906

B4 Utcakép 1956 Pékdomb - facebook Diófa u. Igen 637948 248001

B5 Utcakép 1979 Pékdomb - facebook Tinódi u. Igen 637098 247811

B6 Nagy-Szénás, zártkertek 1980' Pékdomb - facebook Erdő u. ??

B7 Utcakép 1980' Pékdomb - facebook Tinódi u. Igen 636965 247893

B8 Településkép 1920' Pékdomb - facebook séta park Igen 637854 247677

B9 Utcakép 1930-50 Pékdomb - facebook Templom tér Igen 637287 247983

B10 Utcakép, Ördögárok 1950' Pékdomb - facebook Kolozsvár köz Igen 637380 247891

B11 Kat. Templom 1930' Pékdomb - facebook Tisza István tér Igen 637347 248011

B12 Keleti bejárat 1930' Pékdomb - facebook Kossuth Lajos u. Igen 638199 248042
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2. számú melléklet 

"A Zsíros-hegy erdősítése 

A Nagyszénásból, a Kutya-hegyből és a Zsíros-hegyből álló hegylánc a tektonikus 

földmozgások során keletkezett, dolomitból felépülő, csúcsokkal és nyergekkel tagolt sasbércek 

sorozata. Különösen a Zsíros-hegy szerkezete szabdalt, számos kopár, karsztszerű csúccsal. …  

… Ezeket a hegycsúcsokat – Cselei erdőfőtanácsos szerint – 110-120 évvel ezelőtt még erdő 

borította. …  

… Az uraság 110 évvel ezelőtt kivágatta az erdőt, és ezzel megindult a karsztosodás. Az eső és 

a szél tette a dolgát és csak a tar hegykúpok maradtak meg. A Nagykopaszon, ami az 

osztozáskor a gróféknál maradt, a szép erdő mai napig fennmaradt, pedig ezt a hegyet is 

ugyanaz a kőzet (mészkő és dolomit) alkotja. … A magyar kormány már 1913-ban elrendelte 

és később, 1935-ben törvénybe is iktatta az elkarsztosodott területek újraerdősítését és 

gazdasági hasznosítását. Pest megyében 1915-ben, a budaörsi hegyekben kezdték meg az elsô 

kísérleteket. Onnantól fogva minden évben nekiláttak az erdôsítésnek, de ezek a hegyek mind a 

mai napig kopaszon maradtak. Jóllehet az állam a facsemetéket díjmentesen adta a 

tulajdonosoknak, az eredmény csak 1-2%-os volt. Ez a sikertelenség Cselei erdőfőtanácsost 

arra indíttatta, hogy a kovácsi és a pilisi erdôsítéseket önként magára vállalja. Ahogy mára 

már megállapítható, munkája a Solymár, Nagykovácsi, Pilisborosjenô és Pilisszentiván 

környéki hegyekben nagy sikerrel járt. 1935-ben fogott bele a Zsíros-hegy nyugati lejtôjének 

erdősítésébe. A hegykúpon egymástól 120 cm távolságra 30 cm mély, 25 cm-es fenékszélességû 

és 35 cm felsô szélességû vízszintes árkokat alakíttatott ki és ezeket a lesodródott humusszal 

töltette be. A nagykovácsi iskolások és fiatalok az árkokat erdeifenyő-palántákkal ültették be, s 

azok mind jól megeredtek. Mindezt csekély ráfordítással kellett megvalósítani: egy katasztrális 

hold (kb. 0,58 ha) költségei 150 pengőre rúgtak. Ma, 25 évvel később, 4-5 m magas erdeifenyők 

borítják a Zsíros-hegy egykor kopár csúcsát. Cselei erdőfőtanácsos munkája már pár évvel az 

erdősítés után, amint a palánták erőteljes növekedése láthatóvá vált, nagy elismerést váltott ki 

a szakma részéről. …” (GRESZL, 1962). 
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A14 – A Zsíros-hegy az 1960-as években és 2019-ben (képek forrása: ’Pékdomb’; Ducsai 

Barnabás, 2019) 

A18 – Nagy-Szénás a település nyugati végéről. (kép forrása: Facebook - ’Pékdomb’) 
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B2 – 1950, A főutca egyik korabeli lakóháza. (kép forrása: Facebook - ’Pékdomb’, Ludányi 

M. Julianna magánalbuma) 

B3 – 1955, Ördögárok a településen. (kép forrása: Facebook - ’Pékdomb’) 
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B10 – 1950, Ördögárok a településen (kép forrása: Facebook - ’Pékdomb’ 

B11 – 1930’, Mai Tisza István tér a 

katolikus templommal. (kép forrása: 

Facebook - ’Pékdomb’) 
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20. ábra: Belterület különböző karakterű területei 

B12 – 1930’, Nagykovácsi keleti bejárata. Az út jobb oldalán látható vadgesztenye fasor ma 

is látható. (kép forrása: Facebook - ’Pékdomb’) 


