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1.

igazodástól függ, hogy az összkép mindenkiben jó érzést keltő lesz, vagy éppen
ellenkezőleg, disszonánsá válik. Sajnos, ahogy a rossz zenét, úgy az igénytelen
építészetet is meg tudjuk szokni, mindennapjaink részévé tud válni, elfogadottá válik.

BEVEZETÉS

Tisztelt Olvasó!
„Az építészet megfagyott muzsika” –
szoktuk idézni. És valóban, ahogy a
zene, úgy az építészet is az alkotó lelki
világát tárja elénk. Az építészetben,
akárcsak a zenében nagyon fontos
szerepe van a ritmusnak, az egymást
követő hangok – épületek – egymáshoz
való viszonyának, a részleteknek.

Ettől
a
viszonytól,
egymásra
hangolódástól,
egymáshoz
való
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Éppen emiatt nagyon fontos a település
arculatát formáló építkezők, a kertjüket,
földjüket művelők igényessége, a
közösség erőssége, a közösségi tudat,
a közösségi érdek győzelme a
mindenáron kiríni akaró, saját céljait a
települési érdek elé helyező egyénivel
szemben.

A települések arculata az idő múlásával természetes módon változik, hiszen minden
fejlődés, ingatlanfejlesztés együtt jár a meglévő természeti és művi örökség
megváltoztatásával. Az igények kibontakozását a természeti, éghajlati és gazdálkodási
körülmények befolyásolják.
A településkép változása lassan, az elődök által létrehozott értékekre épülve,
szervesen fejlődött.

A XX. század közepén azonban olyan nagymértékű társadalmi, szellemi és szakrális
változás következett be, amely alapjaiban vetett véget ennek a szerves fejlődésnek. A
települések építészeti hagyományra, önmérsékletre támaszkodó és takarékosságon
alapuló fejlesztése történelmileg szinte pillanatnyinak számító idő alatt megszűnt.
Ráadásul a technika rohamos fejlődésével eltűnt az a korlát is, melyet a csupán
helyben található építőanyagok, a rendelkezésre álló építőipari gépek alacsony száma
jelentett.
Jászjákóhalmán, mint az alföldi településeken általában, az egyik legelterjedtebb
építőanyag a vályog volt.
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formálja a településeket élhetővé, szeretni valóvá?
Így volt ez az elmúlt évszázadokban is. A településkép változása lassan, az elődök
által létrehozott értékekre épülve, szervesen fejlődött. Az Alföldön mintegy 1000
esztendő alatt az egysejtű házból kialakult a háromsejtű középmagyar háztípus. Majd
ez a típus együtt fejlődve a városiasodó településsel előbb az utcafront felé bővült egy
boltozatos üzlethelyiséggel, majd a polgárosodás igényéhez alkalmazkodva egy

Napjaink Európájában már könnyen jut
el egyszerű halandó ember is messzi
tájakra, ha nem is a valóságban, de
virtuálisan biztosan. Utazásaink során
sokszor rácsodálkozunk városokra,
parkokra,
tájakra,
gyönyörködünk
bennük, visszavágyunk oda, mesélünk
róla az itthoniaknak. Milyen szép,
milyen jó lehet olyan környezetben élni!
Vajon mi teszi azokat a városokat,
tájakat vonzóvá?
A válasz sokrétű! Foghatjuk arra, hogy
az ottani éghajlat mennyivel kedvezőbb,
mondhatjuk, hogy könnyű nekik, azok a
települések sokkal gazdagabbak, mint
mi, de a sivatagban, szegény
körülmények között élők falvai között is
találhatunk lenyűgözőeket. Vajon mi
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utcafronti szobával. Az általában díszes
kőkerettel
kiemelt
fedett
kapu
megjelenése első lépés volt a zárt,
utcavonalas beépítés felé. Ebben már a
kisvárosok jellemző homlokzatait is
felismerjük. És amikor ez emeletes
formát öltött, véglegessé lett a városi
utcakép. Ez a fejlődés lassú, racionális
fejlesztési igények megvalósításával
zajlott.

Ha egy faluban minden ház másféle, a minőséget idegen építészeti divatok –
mediterrán, alpesi, latin vagy éppen minimal-artos formák „színesítik” – a falukép
érdektelenné válik, s az örökség megtagadásával a falu lakosainak önérzete és
köztudata sérül, azaz elveszti közösségi identitását. Egyéniségek közt nincs egyezés.

Ez a könyv azzal próbál segíteni az olvasójának, a településen építkező, környezetét
szebbé tenni akaró embernek, hogy szakmailag alátámasztott, történelmi, építészeti
hagyományokra épülő javaslatok megfogalmazásával utat mutat.
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2.

végétől keletkezett védőszent nevéből alakult földrajzi nevek közé, a későbbi Szent
Jakab Halma alakhoz nincs köze, az sem bizonyított azonban, hogy helyi
személynévről kapta volna nevét. A templom halmán (ami azonos a Jákó, vagy Jakab
halommal) és a Csőkeparton (Félegyháza - part) bronzkori urnatemetőt találtak, az
előző helyen koravaskori leletek is előkerülhettek.

JÁSZJÁKÓHALMA
BEMUTATÁSA
általános településkép,
településkarakter
Forrás:
Fodor István Ferenc: Jászjákóhalma története,
Jászberény, 2008.
Tájak – Korok - Múzeumok Kiskönyvtára 423.
szám:
Jászjákóhalma,
Szent
Jakab
plébániatemplom 1991.
Tájak – Korok - Múzeumok Kiskönyvtára 555.
szám: Jászjákóhalma Látnivalók

A falu határát már a paleolitikum vége
óta lakták különböző népek. 1332-ben
már a pápai tizedjegyzékben szerepelt,
de ez az adat eredetiben nem áll
rendelkezésre, csak különböző egyházi
források hivatkoznak rá. Igen korai
községnek kell tekinteni, egyes források
szerint nem sorolható be a XIII. század

A Csárdapartról kelta és szarmata, több helyről avar szórványleletek, az Apáti úti
homokbányából honfoglaláskori leletek kerültek elő bőséggel. Ezek egy része a
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helytörténeti gyűjteményben található.
Valószínű, hogy magyarok lakta
elhagyott települést vettek itt birtokba a
jászok (iráni-oszét eredetű nép, kiket
IV.Béla telepített le a mai Jászság
területére kb. 750 évvel ezelőtt).

földrajzi név található: pl. „Horgas-ér mellyéke”. A falu fennállásának ez az első
közvetlen bizonyítéka; a jákóhalmi Csupor család határpert folytat a Berényiekkel.
Ekkor Jakohalma néven említik, később szerepel Jako halom (1567), Jász-Jakohalma
(1699) néven is. 1902-től 1928-ig hivatalosan Jákóhalma volt a neve. 1449-ben
Kompolth László birtoka a község, ugyanakkor már használták Négyszállás egy részét,
mely később részben ide is került az 1745-ös Redemptioval (=földváltás). Bedekovich
Lőrincz így mutatja be 1799-ben: „Jákóhalma, Jakab vagy Sz. Jakab halma, Sabad
Jász Helység a’ Tarna vizének napkeleti partján, nevezetét vette illyen nevet viselő
Halomtul, melly a’ Helység közepén áll, vagyis a’ mellyen a’ Temploma építve vagyon.”
(Nemrégiben derült ki, hogy a fentebb említett oklevél egy 1701-ből származó hamisítvány, így
Jákóhalma ezen a helyen nem létezett az 1400-as évek előtt. Valószínű, hogy a falu elődje a
Félegyházaparton, a tatárok által elpusztított Árpádkori település volt.)

Első Katonai Felmérés (1763-1787)

Második Katonai Felmérés (1806-1869

Kertes, majd tanyás település volt. Néhány
tüzelős istálló még ma is áll a belterületen.
Kiemelkedő
volt
a
község
ipara;
rendszeresen járták a Felvidék vásárait,
Trianon előtt még Fülek környékére is
eljutottak.
Jászjákóhalma a Zagyva-medence –
történelmi nevén a Jászság – közepén, a
Tarna bal partján fekszik. A patak Cered

Erre utal az is, hogy az 1357-ből
megmaradt oklevélben több magyar
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község határában ered és Szlovákiát
érintve, 100 km megtétele után
Jászjákóhalma alatt fél kilométerrel
folyik a Zagyvába.
A Tarna mindig meghatározó volt a
község életére, hiszen az egész határt
bebarangolta: tele van a környék
elhagyott vízfolyásokkal, holtágakkal. A
község határa rengeteg vízállással
folyóággal tarkított volt: egymást érték a
laposok, fenekek-tavak, melyeknek ma
már csak nevük él, mind kiszáradtak.
Tizenhat halom emelkedett ki ebből a
vízi világból, melyek nagy része a folyók
kanyarulatában
keletkezett.
Legmagasabb közülük a község
névadó halma (Jákó halma), melynek
100 méteres tengerszint (balti) feletti
magassága az eredeti halom több, mint
két méteres magasításával alakult ki.
Maga a község több – 95 méter tengerszint felettit meghaladó – magaslatra épült,
melyet soha nem fenyegetett a Tarna áradása. A Kékes – az ország legmagasabb
hegye – légvonalban ide alig 40 km, így párás időben teljesen eltűnik, hidegfront után
azonban mélykék színben pompázik a falu mögött a Mátra.
A község múltjához inkább tartozó, a vele együtt fejlődő eredeti növényzetből talán a
jászdózsai védett terület, a Paperdő révén kaphatunk képet. Ez a ligeterdő a Tarna
partján még a régi idők emlékét őrzi: kocsányos tölgy, magyar kőris, mezei szil, mezei
juhar, tatárjuhar és a hozzájuk csatlakozó cserjék alkotják. Sajnos a jákóhalmi
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határban termetes fákat nem nagyon
lehet találni. A kapitányréti erdő alig
több, mint félszáz éves, nagyrészt
kocsányos tölgy és akác alkotja. A
Makkos-erdő – mely nevében is hordja,
hogy Mária Terézia rendeletére
telepítették a sertések makkoltatására –
kisebb területű, s noha van még benne
kocsányos és kocsánytalan tölgy,
inkább akác alkotja, s némi kőris is
előfordul. Ezeken kívül nyárfa és
ezüstnyár is megtalálható a határban. A
község folyója is növénynevet rejt
magában: a Tarna a szláv „trnava”
(kökényes) szóból származik, mely a
folyását követő kökénybokrokra utal. Ez
a növény főleg az erdőszéleken ma is
nagy bokrokban található. A túláti
részen jellegzetes a soványcsenkesz.
Még egy fa szót érdemel: a Kertészeti
Egyetem tájvédelmi tanszéke „tájképet
gazdagító, a településen ritka, helyi
jelentőségű értékes elemként” felvette a
kataszterbe a volt kapitányréti iskola
udvarán álló idős, terebélyes fehér
eperfát (Morus alba), mely kb. 70-80
éves,
földig
lehajló
ágakkal.
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3.

A Katolikus templom régebbi – gótikus része Zsigmond király idejéből való, mely mai alakját
több bővítéssel 1778-ra nyerte el barokk stílusban.

ÖRÖKSÉGÜNK
Műemlékek
A Tüzelős istálló a XIX. század elejéről
származó
népi
építészeti
emlék.
Jellegzetes jászsági állattartó épület.

Forrás: http://www.muemlekem.hu
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Jelentős műemlék a Mária-kertben álló
Maria Immaculata-szobor, melyet a
leggazdagabb községi szenátor, Guczonay
Ferenc állíttatott. A rokokó stílusú szobor
1761-ben készült. Az egyszerű talapzaton
álló karcsú oszlopon Szűz Mária alakja
kígyós földgolyón.

Jászjákóhalmán helyileg védett épületek nincsenek, de több olyan utca is található, ahol a régi,
hagyományos lakóházak sora hiánytalanul fennmaradt a mai napig. Szemet gyönyörködtető a
harmónia, ami ezekből az egymás mellett álló, egyforma tömegű és megjelenésű épületekből
létrejövő utcaképből árad.
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Az egységes utcaképen túl számos
figyelemreméltó épület is található a
településen.

14

A települések védendő értékei a köztéri
szobrok, műalkotások.
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4.
TELEPÜLÉSKÉPI
SZEMPONTBÓL
MEGHATÁROZÓ
TERÜLETEK
JÁSZJÁKÓHALMÁN
eltérő karakterű területek lehatárolása,
a településkép, arculati jellemzők és
településkarakter bemutatásával
Központi településrész
Általános lakóterület
Gazdasági terület
Az egyéb jelek nem településképi
szempontból meghatározó területeket
jelölnek, azok az OSM térkép saját jelei.

A térkép OSM alaptérképre EX!GIS-i programmal készült
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KÖZPONTI TELEPÜLÉSRÉSZ
Jászjákóhalma központi településrésze területileg jellemzően
megegyezik a második katonai térképen ábrázolt, kétbeltelkes
település központi magjával.
Településszerkezete máig őrzi a régi beépítés nyomait. Telkei
kisméretűek, utcahálózata szabálytalan. Az itt található
épületek általában földszintesek és magastetősek, néha
beépített tetőtérrel. Ettől talán csupán a település főútján
található községháza, az iskola és a villanymalom épülete tér
el emeletes kialakításával.
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ÁLTALÁNOS LAKÓTERÜLET

GAZDASÁGI TERÜLET

Az általános lakóterületeken a központi településrészhez
hasonlóan, földszintes, esetleg tetőtér beépítéses épületeket
találunk. A két településrész csupán telkeinek méreteiben és
utcahálózatában tér el egymástól.

Jászjákóhalma település gazdasági területei a település szélein
helyezkednek el. A három elkülönülő terület közül kettő a
településen áthaladó 31-es út mellett, közvetlenül a lakott
terület előtt található. Elhelyezkedésükből következően fontos
szerepet játszanak a településképben.
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MAGASSÁG

5.

Jászjákóhalma területén, a lakótelkeken az épületek
jellemzően földszintesek, néha tetőtér beépítésesek. A
település központjában is csak három épület, a községháza, az
iskola és a villanymalom emeletes. A területen sétálva több
utcában találkozhatunk hagyományos tömegű, egyforma
tetőformájú, azonos magasságú épületek sorával. A
harmonikus utcakép megőrzése, illetve kialakítása érdekében
az újonnan épülő épületek magasságát a környező
beépítéshez igazodva kell meghatározni. A túlságosan eltérő
magasságú épületek megbontják a házak harmonikus ritmusát.

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások,
építészeti útmutató
Szöveg: Farkas Renáta, Ábrák: Lechner Tudásközpont, Ábragyűjtemény

Bár Jászjákóhalma települési területét településkarakter
szempontjából három részterületre osztottuk, a különböző
területekre vonatkozó építészeti ajánlások javarészt
megegyeznek. A belterületi két lakóterület karaktere között a
legszembetűnőbb különbség leginkább a múltbeli életformából
adódó telekméret. Éppen ezért ez a kézikönyv a három
településrészre egyformán vonatkozó ajánlásokat egy
fejezetben mutatja be.
Mitől szép egy település? Nehéz erre válaszolni, hiszen ami az
egyik embernek tetszik, a másiknak nem feltétlenül.
Településeink arculatának kialakításakor talán nem is a
szépség a cél, hanem a harmónia megteremtése. Hiszen
megfigyelhetjük, hogy a környezetéből kiemelt, csak
önmagában vizsgált és szépnek tartott épületeket mindenféle
kontrol nélkül egymás mellé helyezve bizony könnyen zaklatott
utcaképet kaphatunk.
E fejezetben olyan ajánlásokat
próbálunk megfogalmazni, melyek a célul kitűzött harmónia
megteremtését szolgálják.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Jászjákóhalma területén egyelőre az utcára merőleges gerincű,
nyeregtetős, oromfalas épületek vannak túlsúlyban, de
megtalálhatóak a kontyolt tetejű, a sátortetős, az utcával
párhuzamos gerincű, sőt az összetett tetőformájú épületek is.
A hajdan egyforma tetőidomú épületekkel kialakított utcák
többsége az idők folyamán elvesztette egységes képét, bár
még mindig találhatunk szemet gyönyörködtető harmonikus
utcaképeket. Az ilyen máig egységes utcákban a hagyományos
oromfalas, utcára merőleges gerincű, nyeregtetős épületek
építése ajánlott. A mára vegyes arculatot mutató utcákban az
új épületek tervezésénél a szomszédos épületek elemzése
után, azokhoz igazodó tetőforma kialakítása a követendő.
Oromfalas, utcára merőleges gerincű épületek közé sem a
sátortetős, sem a tördelt, „mediterrán” tetőforma beékelése
nem kívánatos.

Az oromfalasan kialakított, egyszerű nyeregtetős épületek
mellett idegenül hat a kontyolt kialakítású, tördelt tetőforma.

A fent bemutatott példa jól ábrázolja, hogy megfelelő
épületarányok esetén harmonikus utcakép alakítható ki abban
az esetben is, ha a szomszédos épületek tetőgerincének iránya
eltérő.
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Azokban az utcákban, ahol még megmaradt az egységes
tetőforma és tömegképzés is, törekedni kell a meglévő épületek
megtartására, hasonló tömegű felújítására, illetve új épületek
esetében a jelenlegi formák és tömegképzések alkalmazására.
ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
A településen még mindig a hagyományos építőanyagok, a
visszafogott színek használata a legelterjedtebb. Az utcákon
sétálva azonban találkozhatunk fémlemez kerítéssel és egyéb,
a környezetétől idegen megjelenésű építészeti megoldással is.
Jászjákóhalma területén a visszafogott színvilág, a
hagyományos építőanyagok (tégla, cserép, fa, stb.) használata
ajánlott.
Nem
javasolt
a
kirívó
színű,
feltűnő
homlokzatszínezés, a rikító színű fémlemez alkalmazása sem
az épületeken, sem kerítésként.
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TELEPÍTÉS
Jászjákóhalma területén az épületek a telekhatárokhoz
igazodnak, azokkal párhuzamosan helyezkednek el,
jellemzően azonos előkertek megtartásával, bár egy-két kirívó
példát találhatunk. Az utcák harmóniáját meghatározza az
épületek elhelyezkedésének ritmusa. Ezt a ritmust megtöri a
többiektől eltérő előkert kialakítása, vagy a telken belüli
szabálytalan elhelyezés.
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KERÍTÉSEK
Jászjákóhalma területén áttört és tömör kerítések is
találhatóak. A hagyományos, népi építészetben valószínűleg a
tömör deszkakerítés volt az elterjedt, amit később felváltott az
áttört kerítéstípus. Gyakran találkozhatunk beton oszlopok
közé épített léckerítésekkel, de napjainkban a kovácsoltvas
kerítések is népszerűek. A településen ajánlott kerülni a
teljesen tömör, magas téglakerítések építését. Az udvarok
intimitásának biztosítására a növényzet alkalmazása indokolt
lehet.
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A kerítések átgondolt kialakítása,
gondos megtervezése nélkülözhetetlen
feladat. Kialakításában, színvilágában
illeszkednie kell a mögötte álló
épülethez
és
az
őt
befogadó
utcaképhez.

A hagyományos anyagok
alkalmazhatóságáról sem.
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mellett

ne

feledkezzünk

el

a

növényzet
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KÖZTEREK,
KÖZPARKOK
közterületek településképi útmutatója

A
települések
közterületeinek
kialakításának, gondozottságának nagy
szerepe van az ott élők, oda látogatók
életére, hangulatára. Emellett valódi
képet ad a településen élőkről,
lakóhelyükhöz
való
viszonyukról,
lokálpatriotizmusukról.
Jászjákóhalma közterületei jellemzően
gondozottak. Mind a település, mind az
ott lakók törekszenek a minél szebb,
virágosabb utcakép kialakítására. Erre
az utcákat járva számtalan példát
találunk.

A település nagy kiterjedésű közterületi zöldfelülettel rendelkezik. A parkok
kialakításánál figyelemmel kell lenni azok használatára. Fontos szempont, hogy az itt
időző lakosok, látogatók le tudjanak ülni, a terület beszélgetések, rendezvények
helyszínéül is szolgálni tudjon. Az erre sétálókat végigvezesse a területen, lépésről
lépésre látnivalóval, érdekességgel szolgáljon, kiemelt helyeken biztosítson pihenésre,
nézelődésre lehetőséget.
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Az utcabútorok esetében törekedni kell
az egységes megjelenésre és a gondos
karbantartásra.
Jászjákóhalma központi területén több
szobor és műalkotás található.

A kis dombon található templom körül gyönyörűen kialakított közterület található.
Nagyon fontos szerepe van a közterületek burkolatainak is. Esztétikai megjelenésük
mellett funkcionálisan is meg kell felelniük. Fontos, hogy szerkezetük, kialakításuk
könnyű mozgási lehetőséget biztosítson az idős, vagy mozgásukban korlátozott
embereknek is. Megfelelő műszaki kialakításuk, gondos karbantartásuk nem csak a
használatukat segíti, de élettartamukat is megnöveli. Tervezésüknél fontos szempont
az egységes rendszerek és összehangolt színek kiválasztása.
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UTCÁK

településképi szerepüket is. Az okosan elhelyezett, színes virágok, növények
elterelhetik a figyelmet az építészetileg megkérdőjelezhető, nem megfelelő pontokról,
vagy éppen ellenkezőleg, ráirányíthatják a figyelmet a szépre.

A
település
harmonikus
megjelenésének fontos eszköze a
növényzet. A fák, virágok kiültetése
előtt
gondosan
mérlegelni
kell
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Akárcsak a parkokban a lakóterületek
esetében fontos a közterületi növényzet
kialakítása.

Az egységes fasorok végigvezetik a szemet az utcán, a telkenként különböző fajtájú
és méretű fák megakasztják a tekintetet. Javasolt az utcákban őshonos fák, cserjék
egy időben való telepítése.
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A településkép szempontjából nagyon
fontos az utcák, járdák, kapubehajtók
burkolatának
kialakítása.
Az
aszfaltozásnál jóval igényesebb a
kiselemes természetes vagy műkő
burkolatok alkalmazása.
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RÉSZLETEK
Jászjákóhalma nagy múltra tekint
vissza
és
jelentős
építészeti
hagyományokkal rendelkezik. A múlt
hagyományos építészeti elemeinek
megőrzése, illetve átörökítése napjaink
épületeibe mindenképpen szükséges
lenne a település egyediségének
megőrzése érdekében.

37

NYÍLÁSZÁRÓK
A hagyományos népi épületek ablakai
jellemzően pallótokosak voltak. Vagy 33 részre osztott két szárnyú, vagy
osztás nélküli két nyíló szárny, felette
felnyitható
ablakszárnyakkal.
Az
ablakkereteket faragott díszítés tette
egyedivé.

A módosabb házakon már vakolatdísz
szegélyezte az ablakokat.
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A középületek nyílászárói nagyobb
méretűek,
keretezésük
gyakran
művészi.
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OROMFALAK
A falazott oromfalak jellegzetes nyílása
Jászjákóhalmán ez az íves ablakszem.

A hagyományos fa oromzatokon
faragott díszítéseket és az épületben
lakók vallását jelző jeleket találhatunk.
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AJÁNLÁSOK /
BEÉPÍTÉSRE NEM
SZÁNT TERÜLET
a településkép minőségi formálására
vonatkozó ajánlások: építészeti
útmutató

A tavak körüli növénytelepítésnél javasolt az Alföldre jellemző fajok kiválasztása. A
sétányok kialakításánál a virágok és árnyat adó fák elhelyezésének megtervezése
mellett fontos az arra járók kényelmét szolgáló padok, pavilonok kialakítása is.
Jászjákóhalma külterületén a földek szántóként való hasznosítása a meghatározó. A
külterületi építkezésekkor a hagyományos anyag használatot és a tájbaillesztést
feltétlenül szem előtt kell tartani.

Jászjákóhalma beépítetlen területei
között kiemelt szerepet kell biztosítani a
település mellett kanyargó Tarna
partjának. A vizes területek sok
lehetőséget
rejtenek
magukban.
Hasznosításuk mellett természet közeli
állapotuk megtartása fontos szempont.
A vízpartokat ajánlatos úgy kialakítani,
hogy horgászokon túl a pihenni,
vízparton tartózkodni vágyóknak is
helyet tudjon adni.
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6.

funkciót adni nekik. Éppen ezért néhány épület tájházként, múzeumként való
megőrzése mellett a legfontosabb feladat a hagyományos épületek legalább részben
történő megőrzése, az értékes építészeti részletek átörökítése, a településre jellemző
utcakép megmaradásának biztosítása.
Forrás: http://info.szolnok.hu

Forrás: http://szolnok-taban.blogspot.hu

JÓ PÉLDÁK / ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI
RÉSZLETEK
épületek, építészeti részletek (ajtók,
ablakok, tornácok, anyaghasználat,
színek, homlokzatképzés) kerítések,
kertek, zöldfelületek kialakítása
Szöveg: Farkas Renáta
Fotó: Farkas Renáta

A régmúltban épült, hagyományos
épületeink az idő múlásával erkölcsileg
és műszakilag is elavulnak. Különösen
igaz ez a lakóépületekre, melyek az
Alföldön hagyományosan, gyakran
alapozás nélkül vályogból épültek.
Födéműket
fából
készítették,
tetőhéjazatuk eleinte nád, majd cserép
volt. Hiába a törekvés, hogy eredeti
állapotukban megőrizzük őket, ha
felújított állapotukban nem tudunk

Szolnok Tabán
A régi hagyományos épületek esetében – főleg azokon a helyeken, ahol még több ilyen
ház is található az utcában - törekedni kellene a még meglévő épületek, épületrészek
megőrzésére. Esetükben a tulajdonosok megváltozott igényei gyakran felvetik a
bővítés szándékát. A hagyományos, utcára merőleges gerincű lakóépületek bővítésére
többféle, a település karakterét megőrző lehetőség van. Ilyenek pl.:
-

-

keresztszárny hozzáépítése az utcafronti homlokzattól visszahúzva úgy,
hogy a bővítés az utcaképet, az épületek ritmusát lehetőleg ne változtassa
meg jelentősen,
hozzáépítés a régi épület részleges bontásával, úgy, hogy az utcafronti
épületrész megmaradjon, a bővítés az udvari részen épüljön meg,
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-

amennyiben
az
épület
szerkezete lehetővé teszi,
tetőtér-beépítéssel
is
bővíthetők
az
épületek.
Ebben az esetben a tetőtéri
ablakokat úgy kell kialakítani,
hogy a tetőforma jellegében
ne változzon.

Új épületek építése, illetve a meglévő
épületek átalakítása, bővítése esetén
az építészeti karaktert meghatározó
elemek átörökítésére kell törekedni.
Ezek a következők:
-

a
hagyományos
épület
tömegének arányai,
- a
hagyományos
épület
tömegalakítása,
- a
hagyományos
utcai
homlokzatképzés részletei,
- a hagyományos méretű és
osztású ablakok,
- a hagyományos anyag és
szín használat.
A
hagyományos
tömegképzés,
formakincs átörökítésére több jó példát
is találunk.

A szolnoki Tabán régi halászházai az idők folyamán műszakilag elavultak,
tönkrementek. A terület újjáépítése során a tervezők mind településszerkezeti, mind
építészeti szempontból nagy figyelmet fordítottak arra, hogy átörökítsék a Tabán
eredeti hangulatát. Ennek érdekében megtartották az utcahálózat szabálytalan, girbegurba vonalvezetését. Az épületek bár méreteikben, léptékükben nagyobbak az
eredetileg itt állóknál, arányaikban megfelelnek azoknak.
Lakóépület a szolnoki Tabán területén / Álmosdi Árpád, Csendes Monika, Pölös István

Forrás: http://epiteszforum.hu
Régen

Most
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A Makovecz Imre által tervezett Mogyoró-hegyi Mócsai-tanya sokkal egyértelműbben
idézi a múltat, építi egymás mellé a jelennel, illetve jövővel.

Makovecz Imre / Lendva színház

Lakóépület homlokzata a Zagyva felől.
Bár az épület teljes mértékben a XXI.
század
építészeti
megjelenését
hordozza, múlthoz való kötődése
vitathatatlan. Az épület arányai,
nyílászáróinak mérete, színhasználata
és homlokzati felülete mind a régebben
itt
lévő
halászházak
építészeti
karakterének átörökítései.

Forrás: http://epiteszforum.hu
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Forrás: http://www.mma.hu

példa is van, ahol a tervezők a hagyományos építészeti elemekhez visszanyúlva, a
múlt értékeit átörökítő beépítést hoztak létre.
Az egyik példa
Tákos
tiszai
árvízben
(2001)
elpusztult
településrészének
újjáépítése.

Egy régi csűr hangulatát idéző XXI.
századi épület.
Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu

A másik példa
Kolontár
vörösiszapkatasztrófa utáni
újjáépítése.
Turi
Attila,
Zsigmond
László,
Jánosi
János
Hernád közösségi ház / Balázs Mihály
Forrás: http://epiteszforum.hu

Sajnos az elmúlt évtizedekben több
természeti és egyéb katasztrófa is
rákényszerített településeket teljes
városrészek újjáépítésére. Két olyan

Forrás:http://ordoguzo.blogspot.hu
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JÓ PÉLDÁK /
SAJÁTOS
ÉPÍTMÉNYFAJTÁK

igénytelen anyaghasználattal és színvilággal kialakított, rendszertelenül, odafigyelés
nélkül elhelyezett berendezések bizony elronthatják a település hangulatát.
Ugyanilyen fontos szerepet játszanak az utcabútorok, az utca- és eligazító táblák,
kandeláberek.

sajátos építményfajták,
reklámhordozók, egyéb műszaki
berendezések
Szöveg: Farkas Renáta

Az épületek és a növényzet mellett a
reklámhordozók, hirdetőtáblák, cégérek
is meghatározó elemei az utca- és
településképnek.

Forrás: http://old.minap.hu

Ezeknél a településképet meghatározó elemeknél törekedni kell az egységes
kialakításra, akár egyedi tervezésű, akár kereskedelemben kapható berendezések
telepítése tervezett.
http://varosszepito.hu

Forrás: https://www.orszagalbum.hu

Ezek az elemek lehetnek díszei a
településnek, de a meggondolatlanul,

A közterületen elhelyezett hirdetőtáblákat egységesen kell kialakítani, elhelyezésüket
tervezetten végezni. A településkép érdekében a magánhirdetéseket is ezeken az
egységesen kialakított és tervezetten elhelyezett felületeken célszerű elhelyezni, így
elkerülhető a zaklatott, rossz hatású megjelenés.
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A közművek esetében törekedni kell
azok
rejtett,
terepszint
alatti
elhelyezésére.
A
föld
felett
elhelyezendő műszaki berendezések
eltakarását tervezetten kell megoldani.

Forrás: http://www.oballaert.hu
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