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Összefoglalás
Tanulmányunkban bemutatjuk a települések vizuális megjelenésének általános jellemzőit.
Hazai és külföldi példákon keresztül mutatunk rá a nagy- és kisvárosok arculatában, valamint
a faluképben mutatkozó sajátosságokra. Korábbi, egy nagyvárosban végzett környezetesztétikai vizsgálataink folytatásaként e tanulmány egy kisvárosban (Csongrád) és egy faluban (Tiszasziget) végzett hasonló vizsgálataink eredményeit ismerteti. A tanulmány második része
egyetemisták, a jövő értelmiségi rétege körében végzett környezetesztétikai felmérés eredményeit mutatja be: arra voltunk kíváncsiak, hogyan érzik magukat saját lakókörnyezetükben,
milyen vizuális konfliktusokkal szembesülnek ott; hogyan ítélik meg lakóépületük, utcájuk,
tágabb környezetük vizuális megjelenését, a parkok és egyéb zöldfelületek állapotát; hogyan
értékelik környezetük állapotának változását; és ha lehetőségük volna változtatásra, milyen
településtípust választanának lakóhelynek? Az ilyen típusú vizsgálatok alkalmasak a települések új szempontú értékelésére, segítheti a településfejlesztők munkáját és felhívhatja a figyelmet azokra a problémákra, amelyek megoldása elősegítheti a turizmusfejlesztést is.
Kulcsszavak: környezetesztétika, településkép, belső és külső városkép, vizuális konfliktus
Bevezetés
Minden emberi tevékenység, legyen az munka vagy szórakozás, valamilyen környezetben
zajlik, ezért sem mindegy, hogy környezetünk milyen állapotban van. Tevékenységünkkel
nem csak mi hatunk környezetünkre, a környezetünk is hatással van közérzetünkre, egészségünkre. Lelki és fizikai állapotunk pedig nagyban befolyásolja tevékenységeinket, kreativitásunkat. Fontos, hogy környezetünk esztétikai állapotát is figyelemmel kísérjük, ha szükséges,
megállítsuk azokat a folyamatokat, amelyek vizuális konfliktusok kialakulásához vezetnek,
illetve negatív hatást gyakorolnak ránk.
A települések sok szempontú vizsgálatával, azok kölcsönhatásainak elemzésével számos
tudomány foglalkozik behatóan, ugyanakkor a települési környezetek látványelemeinek (településkép) tudományos vizsgálatára eddig kevés figyelmet fordítottak hazánkban. Tanulmányunkban ezt a hiányt igyekszünk pótolni, bemutatva a települések vizuális megjelenésének
általános jellemzőit. Hazai és külföldi példákon keresztül mutatunk rá a nagy- és kisvárosok
arculatában, valamint a faluképben mutatkozó sajátosságokra. A településen belüli különbségek a településkép különbözőségeiben is markánsan megmutatkoznak. A vizuális konfliktusokkal terhelt településrészek kedvezőtlenül befolyásolják az életminőséget, ugyanakkor a
településrész látványának negatív megítélése miatt a turistákat is taszítják.
A környezetesztétika alapkérdései
Lakókörnyezetünk – legyen az akár város, akár falu – minden esetben építészeti tömegekből és terekből áll, amelyek műszaki és természeti elemekkel egészülnek ki. A mesterségesen
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kialakított települési környezet esztétikai vetülete a településkép, amelyben tükröződik a település karaktere, annak egyediségét megjelenítve. Egy településkép mögött sokrétű tartalom
húzódhat meg, megjelenését nagyban befolyásolják a közösség múltja, társadalmi, gazdasági
viszonyai, szokásai, törekvései. A településkép érzékelése a festmények statikus észlelésével
szemben általában mozgás közben, látványok sorozataként tárul fel (BUDAI A. 2004).
A tájhoz hasonlóan a településkép észlelését is befolyásolhatják az érzelmek, a képzettség,
a tapasztalatok és az a kulturális közeg, ahol szocializálódtunk. Bár az emberek esztétikai érzékenysége különböző, de a táj- és a településkép valamilyen módon mindannyiunk számára
fontos. Minden táj, minden hely, ahol csak élünk.
Nemcsak az ember befolyásolhatja a táj, illetve település megjelenését, fejlődését, hanem
ránk is hatással van a táj, valamint a település. Tevékenységünkkel képesek vagyunk megváltoztatni a környezetünket. Nem véletlenül nevezhetjük környezetünket arcképnek, mégpedig a
(települési) környezetet létrehozó, azt alakító ember önarcképének (1., 2. ábra). A települések
alapításuktól folyamatosan változnak. A városrészek, az utcák, a házak elpusztulnak, újjávagy átépülnek. Ezért minden korszaknak megvannak a jellemző épületei, vagy éppen az új
korstílus építészeti elemeit felhasználva építik újjá a házakat, teszik egységessé az utcák, terek
képét. A belváros középületei és a város történetében meghatározó szerepet játszó attraktív
lakóépületek mellett a település gazdaságában fontos szerepet játszó, általában a külvárosba
szoruló kereskedelmi és ipari épületek sokszor vizuális konfliktusokkal terhelt látványa szintén a városképhez tartozik. Vizuális konfliktusnak tekintünk minden olyan zavaró tényezőt,
ami a legtöbb ember számára negatívan befolyásolja a látvány élvezetét. Ezek lehetnek a tájban is, de leginkább az intenzívebb antropogén hatás alatt álló városi környezetekben fordulnak elő (KARANCSI Z. et al. 2012, 2013).
Egy város vagy falu csak ritkán válhat egységes műalkotássá, mert hiányzik belőlük a
minden részletformát magába foglaló egységesség. Általában egyszerre megépült, majd értékei miatt fennmaradt falvak és középkori kisvárosok őrizték meg leginkább egységességüket
(1. ábra), bár gyakran már ezek esetében is megjelennek esetleg modern városrészek, új üzemek.

1. ábra. a) Falusi környezet; b) városi környezet (fotók KARANCSI Z. 2015)
A feltárulkozó városképnek két alapvető típusát különböztetjük meg:
1. A belső városkép a város történelmi központjában – ahol általában a legjelentősebb
(legpatinásabb) középületeket találjuk – látható utcák és épületek látványsorozata, kiegészülve az ott látható hidakkal, parkokkal, köztéri alkotásokkal, különleges homlokzatokkal, kirakatokkal; az egyes korok építészetére jellemző terek, utcák és azok arányai a legmagasabb
esztétikai értékkel rendelkeznek.
Egy faluképben kevésbé különül el látványérték szempontjából a központ, de itt is a központban kapnak helyet leggyakrabban a fontos közösségi épületek (polgármesteri hivatal,
templom, iskola). Ebben az esetben az egymás mellett sorakozó, közel egyforma kialakítású,
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oromzatos házak ritmusa adja meg azt az esztétikai többletet, amely a település látványértékét
növeli.
2. A külső városképben a település a természeti környezetbe beágyazódva jelenik meg és a
tömeghatása érvényesül. Megkülönböztetünk alacsony látványpontot, ahol sajátos esztétikai
hatású a város épülettömbjeinek sziluettje (2a. ábra), valamint magas látványpontot, amikor a
város felülnézeti képében gyönyörködhetünk. Utóbbi egy település legkarakterisztikusabb
látványa; ilyen pl., ha a település környezetében lévő hegyről pillantunk a városra (2b. ábra).
Ekkor magasból jól kivehető a város szerkezete, az alaprajzot meghatározó utcahálózat és
számos, a településre jellemző emblematikus épület (BUDAI A. 2004).

2. ábra. a) Sziluett hatású alsó látványpont (Szeged); b) térképszerű látvány magas látványpontból (Salzburg) (fotók KARANCSI Z. 2010, 2013)
Környezetesztétikai vizsgálatok
Egy korábbi tanulmányunkban (KARANCSI Z. et. al. 2012) már bemutattuk egy nagyvárosban (Szeged) végzett környezetesztétikai vizsgálataink eredményeit. Ebben a fejezetben két
alföldi településen, egy kisvárosban és egy faluban – Csongrád és Tiszasziget – végzett hasonló vizsgálataink eredményeit ismertetjük.
Csongrád környezetesztétikai elemzése
A csongrádi épületek, utcák megjelenését a településszerkezetben elfoglalt helyük alapján
értékeltük, megrajzolva így egy alföldi (mező)város sajátos szerkezetét, amelyben a 19. század végének és 20. század elejének gazdasági fellendülése máig ható nyomokat hagyott.
Csongrád esetében jól elkülöníthetők a különböző lakó- és más funkciójú övezetek, amelyek más-más esztétikai minőséget hordoznak (3a. ábra). A város ősi magja a szépen felújított halászfalu (Belsőváros, 3b. ábra). A helyi védett értékeken belül jelentős a paraszti életforma nyomait őrző épületek aránya. A régi falusias lakóövezetben a házak homlokzatának
hosszabbításával kialakított sajátos csongrádi építészeti elemen kapott helyet a kapubejáró
(4a. ábra).
A mai kisváros parkosított központjában, a korábbi piactéren az egykor leggazdagabb polgárok házai, a vallási közösség szakrális épületei, a gimnázium szecessziós épülettömbje, illetve a városháza található. A városközpont a legtöbb alföldi városban szinte kiterjedés nélküli, a piactér vagy a fő utca közvetlen szomszédságára korlátozódó terület, felújított polgári
lakóépületekkel. A belváros többnyire eklektikus stílusú nagypolgári lakásai egyéni arculatot
adnak a városnak. Az 1960–1970-es évek modernizáló és városias településképet elváró törekvései elsősorban az „aranykor” épületeinek városképből történő eltávolításával csináltak
helyet a szocializmus modern, többszintes épületeinek. Az Alföld városainak jól érzékelhető
törekvése, hogy a 20. század közepe előtt keletkezett épületállományt, illetve ezzel együtt a
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városképet megőrizzék. A modern épületek szomszédságában található hagyományos kisvárosi polgári házak és egykori középületek közül kerül ki a helyi védettséget élvező épületállomány jelentős része (4b. ábra).

3. ábra. a) Csongrád településszerkezete (szerk. KARANCSI Z. 2015); b) a felújított halászfalu (fotó KARANCSI Z. 2013)

4. ábra. a) Sajátos csongrádi építészeti elem; b) felújított polgári lakóépület a 19. század
végéről (fotók KARANCSI Z. 2013)
A századelő épületeinek nagyarányú helyi védettsége jól mutatja, hogy a helyi közösség
mely korszakot tekinti identitása hordozójának, mely utcák válhatnak jó eséllyel az örökségturizmus célpontjává.
A modernizáció és a régi, ám a városi identitást hordozó épületállomány cseréje azonban
jobbára a belvárosokra és főutcákra korlátozódott. Az ezekhez csatlakozó utcákban továbbra
is megtalálható az eredeti kisvárosi vagy akár a falusi utcaképet idéző épületállomány. A
rendszerváltozás után ezen övezetben kezdődött el a modern társasházak építése.
A városokba érkező turisták és a városi lakosok szemében a szocialista időszak épületei
többségének nagyon alacsony a presztízse. A városokban egyre többször vetődik fel a mezővárosi identitásától elütő, kudarcba fulladt modernizációs kísérlet épületeinek eltüntetése, háttérbe szorítása vagy átalakítása a századforduló megmaradt épületeinek „kicsomagolását”
szorgalmazva.
A lakótelepek a kisebb városok esetében a városközpontok peremén (Makó, Szentes,
Csongrád) kaptak helyet, illetve a város által korábban nem használt periférikus helyeken. A
panelházak megjelenése két mezővárosi tradíciót is megtört: korábban a mezőváros jobbára
földszintes lakóházakat tartalmazott, és a lakóhelyek egyben a mesteremberek, kereskedők,
munkahelyei is voltak.
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A városközpontban találjuk a legfontosabb közösségi épületeket, amelyek részben reprezentációs, részben vallási, oktatási funkcióval rendelkeznek. Építészeti, kultúrtörténeti értékeik alapján fontos turisztikai attrakciókká váltak.
A kisvárosi lakóövet keretezi a paraszti életformának megfelelő, a polgárosodást kevésbé
tükröző falusi kertes házak övezete.
A régi falusias lakóövezetet egy fiatalabb (II. világháború utáni) családi házas övezet zárja
le. A szocialista falvak jellegtelen sátortetős egyenházai jelennek meg ebben a városrészben.
Közülük néhány sajátos tégla-, csempe- és díszkőburkolatával, illetve stukkódíszeivel tűnik
ki. Ezek a házak széles virágos, fás előkerttel rendelkeznek, amelyek az utcakép falusias jellegét erősítik.
Az új építésű lakóházak esetén legtöbbször az előkertek felszámolására került sor, helyükön kavicsos beállók, lebetonozott parkolók jelzik a motorizáció magasabb fokát.
A mezővárosok esetében nem feledkezhetünk meg a legkülső lakóövről, amely talán a legtöbb kárt és megpróbáltatást szenvedte el a második világháború óta eltelt évtizedekben.
A zárt beépítésű város határán túl kezdődik a tanyavilág, ami virágkorában 1,1 millió embernek adott otthont és megélhetést. Az 1944–1945-ös földosztás során 80 000 rossz minőségű lakóépületet emeltek az alföldi városok külterületén. Ezeknek zöme már a nagyüzemi gazdálkodásra való átálláskor elpusztult. Megmaradt azonban az épületek egy kisebbik hányada,
amelyek ma is működő, lakott tanyák.
Minden lakóövben találtunk elhanyagolt, magára hagyott ingatlanokat, amelyek olyan
rossz állapotban vannak, hogy azokon már gyakran csak a bontás segít. Ezért ezek a legnagyobb vizuális konfliktusok a városban (5a., 5b. ábra).

5. ábra. a) Romos épület a halászfaluban; b) vizuális konfliktus egy csongrádi utcaképben
(fotók KARANCSI Z. 2013)
Tiszasziget környezetesztétikai elemzése
A kutatásba bevont alföldi falunak Tiszaszigetet választottuk. Tiszasziget (1955-ig
Ószentiván) esetében sokkal homogénebb épületállományt találtunk, ami annak köszönhető,
hogy az 1816-os nagy árvíz szinte teljesen elpusztította a korábbi zsellérek és dohánytermesztők által lakott települést. Az 1846-os újratelepítéskor tervezőasztalon kialakított, mértanilag
szabályos szerkezetű községet hoztak létre (6a. ábra).
A központban, az egykori vásártéren 1913-ban épült fel az észak-német téglaépítészet stílusában készült templom (6b. ábra). A többi középület – községháza, paplak, iskolaépület –
az 1930-as évek második felében létesült a Fő tér körül. A falu legidősebb lakóépületei népies
stílusban, a múlt század első felében épültek (7a. ábra). Leginkább a jellegtelen sátortetős
egyenházak (7b. ábra) jellemzők, amelyek a 1960-as évek óta nagyon elterjedtek hazánk falvaiban, erősen csökkentve a faluképek egyediségését.
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A települést bejárva leginkább az izgalmas épületek, látványos utcaképek hiányoztak,
ugyanakkor számos vizuális konfliktust tártunk fel (8a., 8b. ábra).

6 ábra. a) Tiszasziget (szerk. KARANCSI Z. 2012); b) a Szt. Antal-templom (fotók KARANCSI Z. 2012)

7. ábra. a) Népies jellegű homlokzat a 20. sz. első feléből; b) hagyományos sátortetős ház
egyendíszítéssel (fotók KARANCSI Z. 2012)

8. ábra. a) Pusztuló egykori benzinkút a falu bejáratánál; b) vizuális konfliktus a főutcán
(fotók KARANCSI Z. 2012)
Egy környezetesztétikai kérdőív értékelése
Ebben a fejezetben egyetemi hallgatók – a jövő értelmiségi rétege – körében végzett online
környezetesztétikai felmérés eredményeit mutatjuk be, ahol arra voltunk kíváncsiak, hogyan
érzik magukat saját lakókörnyezetükben, milyen vizuális konfliktusokkal szembesülnek ott?
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Hogyan ítélik meg lakóépületük, utcájuk, tágabb környezetük vizuális megjelenését, a parkok
és egyéb zöldfelületek állapotát? Hogyan értékelik környezetük állapotának változását? Valamint ha lehetőségük volna változtatásra, milyen településtípust választanának lakóhelynek?
Fontos megjegyezni, hogy a kitöltők legnagyobb része a tájhoz, a környezethez köthető
szakokon tanuló egyetemi hallgató és oktató volt, tehát geográfus, tájkutató, tájépítész, akik
remélhetően azon szakemberek lesznek, akik igazán sokat tehetnek majd környezetünk jövőbeli állapotáért.
A 312 értékelhető kérdőívet 191 nő és 121 férfi töltötte ki. Az értékelésben mindenféle település- és lakóhelytípus szerepelt; a legtöbbet Szegeden (39), Pécsett (39), Budapesten (30)
és Debrecenben (11) töltöttek ki. 113 esetben csupán egy értékelés került ki egy településről
(ezen között 4 vajdasági és 1 erdélyi települést is találtunk).
Arra a kérdésre, hogy hol lakik, a kitöltők 43%-a kisvárost, 30%-a nagyvárost, 26%-a falut
és 1%-a tanyát jelölt meg. A lakóépület típusára rákérdezve a kisvárosban élők közül a legtöbben (82) kertes házban, új építésű társasházban (21), panellakásban (20) és polgári lakásban (12) élnek. A nagyvárosi lakosok közül a kitöltők legnagyobb része (34) panellakó, 23-an
új építésű téglalakásban, 23-an családi házban és 13-an polgári lakásban élnek. A falun élők
közül – nem meglepő módon – a többség (79) családi házban él. A kitöltők között volt még
polgári lakásban (1) és új építésű téglalakásban (1) élő is. A tanyán élők mindegyike (3) családi házban (tanyaépületben) él.
A mennyire fontos önnek a környezetének látványa kérdésre 1-5-ig értékeket jelölhettek
meg (1: nem fontos, 5: nagyon fontos). A válaszadók közel 60%-a (58,1%) 4-es értéket (fontos) adott, de 0,3% válaszadó 1 értéket (nem fontos) jelölt. Számunkra azonban meglepetést
okozott, hogy senkinek nem volt nagyon fontos (!) ez a kérdés.
A milyennek ítéli környezetének látványát kérdésre szintén 5 érték között lehetett választani (1: elviselhetetlen, 5: kiváló). A legtöbben (49%) 4-es (kellemes) értéket adtak, 33% 3-ast
(elfogadható), 12% kiválót (melyben 34 városi kertes ház, 2 lakóparki lakás és 1 nagyvárosi
belvárosi lakás szerepelt), 5,7% 2-est (zavaró) melyben 2-2 falusi és városi kertes ház, 7
nagyvárosi panellakás és 5 nagyvárosi belvárosi lakás szerepelt. A válaszadók közül csak egy
fő adott erre a kérdésre 1-est, ami azért meglepő, mert ő egy falusi kertes házban él.
A hogyan változott környezete az utóbbi években kérdésre sajnos a legtöbben (46,5%) azt
jelölték, hogy változatlan, 44% jelölte, hogy javult, és 9,5%-nál romlott. Az előző kérdésre
adott válasszal összevetve azért kijött néhány – vélhetően figyelmetlenségből adódó – hiba is.
Az a válaszadó, aki kiválónak (5) ítélte környezetét, azt jelölte, hogy romlott (?!) a környezet
állapota. Itt helyesen csak a változatlan, vagy javult értékelések közül választhatott volna.
Ugyanakkor az a válaszadó, aki elviselhetetlennek ítélte környezetét, az utóbbi években a
környezet állapotában bekövetkezett romlást jelölte meg. Egyébként visszanézve ennek a válaszadónak a korábbi válaszait, ő is fontosnak ítélte a környezetének látványát (9. ábra)!
A milyen környezetesztétikai problémákkal találkozik lakókörnyezetében kérdésre a leggyakoribb válaszok: szemetes, piszkos, elhanyagolt, balesetveszélyes, színtelen, zsúfolt, öszszefirkált, fátlan, poros, giccses. 82 esetben nem jelöltek problémát (ahol változatlan volt
vagy javult a környezet állapota).
A következő kérdés: mennyire fontos önnek lakókörnyezete épületeinek látványa? A válaszok ismét 1-5 értékekkel voltak jelölhetők (1: nem fontos; 5: nagyon fontos). A válaszadók
többségének (54%) csak néha fontos (3!), 40%-nak fontos, 6%-nak kevésbé fontos, de továbbra is meglepetéssel tapasztaltuk, hogy senkinek sem nagyon fontos!
A mennyire tetszenek önnek lakókörnyezete épületei kérdésre 60% adott 3-ast (elfogadható), 31% adott 2-est (zavaró) és csupán 8% 4-est (kellemes). 1% adott 1-est (elviselhetetlen).
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9. ábra. A környezet állapotának és az utóbbi években bekövetkezett változás megítélésének összehasonlító ábrája (szerk. KARANCSI Z. 2015)
A hogyan változott az épületek látványa az utóbbi években kérdésre a válaszadók csupán
17% szerint javult, 58% szerint részben javult, 17,5% szerint változatlan, míg 9,5% szerint
romlott. Az előző kérdéssel összevetve az eredményeket a 10. ábra mutatja (Itt is látunk egy
hibás választ: 1 elviselhetetlennek tartott épületet az utóbbi években részben javulónak ítéli,
ami nem értelmezhető!

10. ábra. A lakóépületek állapotának és az utóbbi években bekövetkezett változás megítélésének összehasonlító ábrája (szerk. KARANCSI Z. 2015)
A mennyire fontos önnek települése utcáinak látványa kérdésre a válaszadók 52% 4-est
(fontos), 46%-a 3-ast (néha fontos), 2% 2-est (kevésbé fontos) adott. Már meg sem lepődtünk,
hogy nagyon fontosnak senki nem jelölte.
A hogyan változott az utcák látványa az utóbbi években kérdésre 53% válaszolt úgy, hogy
részben javult, 21% változatlannak, 16% javultnak ítélte meg, míg 10% szerint romlott. Az
előző kérdéssel összevetve az eredményeket a 11. ábra mutatja.
A mennyire fontos önnek, hogy településén legyenek parkok kérdésre 78,8% válaszolt 4essel (fontos), 20% 3-assal (néha fontos) és 1,2% 2-essel (kevésbé fontos). Ezek a válaszok
azért is elgondoztatók, mert a válaszokat mégiscsak a jövendő tájkutatói, illetve környezetünk
iránt elkötelezett hallgatók adták és még itt sem volt egyetlen válaszadó sem, aki számára ez a
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kérdés nagyon fontos lett volna! Hogy ennek mi az oka, annak kiderítése nem ennek a tanulmánynak a feladata.
Az ön szerint megfelelő mennyiségű park (zöldterület) van településén kérdésre 58% felelt
úgy, hogy lehetne több park, 38%-nak megfelelő és csak 6%-nak hiányoznak még parkok.
Az önnek tetszenek települése parkjai kérdésre csupán 20% válaszolt igennel (4), 51,5%
szerint elfogadható (3), 26% szerint zavaró (2) és 2,5% mond egyértelmű nemet (elviselhetetlen: 1) a kérdésre.

11. ábra. Az utcák állapotának és az utóbbi években bekövetkezett változás megítélésének
összehasonlító ábrája (szerk. KARANCSI Z. 2015)
A milyen problémákkal találkozik a parkokban kérdésre kapott leggyakoribb válaszok:
piszkos, kevés fa, túl fiatal növényzet (nem feltétlenül probléma!), beteg növények, hiányzó
padok, veszélyes (közbiztonság), balesetveszélyes (korhadt ágak), büdös, zajos.
Végül rákérdeztünk a terveikre is. Milyen településen szeretne élni? A legtöbben (46,5%)
kisvárosban, 35,5% nagyvárosban, 14% falun és 4% tanyán. Érdekes volt végigolvasni az
indokokat is.
Azok, akik kisvárosban szeretnének élni, azt a következőkkel indokolták: nyugodtabb,
meghittebb a nagyvárosnál; emberibb a nagyvárosnál; „falusi élet” – városi szolgáltatásokkal;
több zöldterület, természetközeli külterület, mint a nagyvárosokban; a nagyváros túlzsúfolt, a
falu dögunalom és még fogorvos sincs, a tanyán nincs szomszéd és a bolt messze: az arany
középút a kisváros; mindig is kisvárosban éltem; egészségügyi ellátás is van; átláthatóbb,
hangulatosabb; itt még figyelnek egymásra az emberek; jobb a közbiztonság.
Azoknak az indokai, akik nagyvárosban szeretnének élni: mindig nagyvárosban éltem; a
városi levegő szabaddá tesz; szabadidő eltöltéséhez több lehetőség van; élhetőbb környezet
(kertvárosban), magasabb jövedelem, biztosabb megélhetés; széleskörű bevásárlási és munkalehetőség; sok ember; fejlett infrastruktúra és kulturális lehetőségek; pezsgő kultúra, jó koncertek; szeretem a nagyvárosi életet, de ha lehet, parkos környezetet választanék; mert ott történnek a fontos dolgok.
A falvakban jövőt tervezők indokai: mindig faluban éltem; sosem szerettem a városi életformát, a házakat, a tömeget; csendes, forgalommentes környezet, természetközelibb a városnál; a levegő és a környezet jobb minőségű; sok a zöldterület; nyugalmas, békés.
A tanyára vágyók indokai: mindig is tanyán éltem; ott senki sem zavar; szeretem az állatokat (madárcsicsergés), akár lovam is lehetne; csendes és gazdálkodni jobb ott; természet, sza-
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badság, nyugalom, béke; kevés a szomszéd; ha szükséges, gyorsan elérhető egy település is;
vissza a természethez!
Utolsó kérdésünket – milyen lakóépületben szeretne élni? – illetően a válaszadók legnagyobb része (84%) kertes házban élne. 6% lakóparkban, 4,5% tanyán, 4% társasházban és
meglepő módon 1,5% lakótelepi panellakásban szeretne élni. Az indoklások között meglepő
véleményeket is találtunk:
A kertes magánházba kívánkozók indokai: leendő családomnak ez lenne a legideálisabb;
szeretek a magam ura lenni, házamat, környezetemet magam alakítom; nem zavarom a szomszédokat, ahogy ők sem, tarthatok kutyát, macskát; szeretem, ha virágos, zöld fás terület vesz
körül, ahol kellemesen tölthetem a szabadidőmet, a gyerekeim a levegőn, biztonságban játszhatnak; a kert nagyon fontos számomra; mindig keretes házban éltem; 30 év után panelból
tértem vissza; mindig van tennivaló, sosem unatkozik az ember, így kevés esély van a magány
és a depresszió kialakulására; ingatlanpiaci szempontból értékállóbb; ha gyorsan elérhető a
városközpont, akkor a legideálisabb.
A lakóparkot előnyben részesítők indokai: nem lennék úgy magamra utalva, mint egy magánháznál, ugyanakkor a szomszédoktól kellően elszigetelve; ideális egy közösség kialakításához, nem vész el az egyén (család) a kertes ház magányában; a lakóközösség biztonságot
ad; nem kell házkörüli munkákkal annyit bajlódni (nem szöszmötölnék saját kerttel); a panelnál magasabb minőségi szint, alacsonyabb fenntartási költségekkel; kertes ház lenne a legjobb, de nem tudnám fizetni a karbantartást, az így megspórolt pénzem inkább elutazom.
A tanyát választók indokai: szeretem, ha saját terem van, ahol azt csinálok, amit csak akarok; mindig tanyán éltem, szeretem a nyugalmat és a friss levegőt; nincsenek szomszédok,
nincs forgalom; csábító a független élet, a jövedelmező gazdálkodás; mert nagy kertje esztétikus; nyáron hűvös a vályogfal; elegem van a nagyvárosi élet zajából, szennyeződéséből és
még csak 21 éves vagyok; a városban (lakásban) bezártság érzetem van; számomra már a falu
sem élhető, a kertes házak udvarát gyep díszíti, ritkán látni, hogy növényt termelnek vagy
állatot tenyésztenek.
A téglaépítésű társasházba vágyók indokai: szolid emberi lépték, segítő közösség; mindig
társasházban éltem, szeretem; praktikus; közel a belváros, illetve alacsonyak a fenntartási díjak; kert híján kevesebb házimunka, több szabadidő; nem túl kicsi, nem túl nagy (régi belvárosi polgárházakban hatalmas belmagasság, tágas tér); belvárosi házban szeretnék élni, aminek van zöld udvara, bejárata zöld utcára nyílik és a legközelebbi zöldfelület 5 perc sétára
van.
Meglepődve tapasztaltuk, hogy van, aki lakótelepi panellakásba vágyik. Egy óbecsei lakos
kertes házát, amelynek környezetét 2-esre (zavaró) értékelte, lakótelepi panellakásra cserélné.
Összegzés
Környezetünk esztétikai minősége egyre nagyobb szerepet kap preferenciáink kialakításában. Ugyanakkor vizuális kulturáltságunk még elmarad a kívánatostól, ami leginkább környezetünk esztétikai minősítésekor tapasztalható általános érdektelenségben nyilvánul meg.
Ezért szükségesek az ilyen típusú vizsgálatok és annak tudatosítása, hogy mi is tevékenyen
közreműködhetünk szűkebb és tágabb környezetünk látványának minőségi javulásában.
Emellett alkalmasak a települések új szempontú értékelésére, segítheti a településfejlesztők
munkáját és felhívhatja a figyelmet azokra a problémákra, amelyek megoldása elősegítheti a
turizmusfejlesztést is.
Környezetünk esztétikai szempontú felértékelése az emberi pszichikumra tett kedvező hatása mellett gazdasági előnyökhöz is juttatja a településeket.
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