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BEVEZETÉS
Az építés és ellentétpárja a bontás - hivatalosan: az építéskivitelezési tevékenység sohasem magánügy, annak az esetek túlnyomó részében valamilyen kihatása van a
település összességére. A község megszokott, egyéni arculata a közösség helyi
identitásának alappillére, a jól ismert utcák, terek, helyszínek és részletek sokszor
feltűnnek álmainkban, emlékezetünk, s így önazonosságunk fontos részei.
Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy ebből mit őrzünk meg, s adunk tovább a
következő generációknak, mint ahogy az sem, mit teszünk hozzá a kapott
örökséghez. Minden apró részletnek jelentősége lehet a "nagy egész"
szempontjából, s ez komoly felelősséget ró az építés szereplőire, mert bár "az én
házam, az én váram", de ez a "vár" mindenekelőtt a települési szövet alapsejtje is. A
település, s így a települési arculat ügye pedig elsősorban a helyi közösség ügye,
amelynek jogos igénye, hogy közös örökségével, a település arculatával, annak
formálásával kapcsolatos elvárásait megfogalmazza egyes tagjai, a mindenkori
építtetők felé.
A Településképi Arculati Kézikönyv elsődleges feladata, hogy ezen elvárásokat
rendszerezett, közérthető formában közvetítse használói számára. Cél, hogy a helyi
környezetformálási hagyományok pozitív példáin keresztül ösztönözzön a tradíciók
folytatására, megismerésére, de akár meghaladására is. Kunfehértó környezeti
örökségének, település- és építéstörténetének bemutatásán, tanulságainak
számbavételén keresztül jut el a környezetalakítással kapcsolatos elvárások,
egyfajta építési "illemkódex" megfogalmazásáig. A történeti példák felvillantása a
tendenciák megragadását, a még jelen lévő hagyományok érzékeltetését szolgálja,
a Kézikönyv az értékek teljeskörű lajstromba vételére nem vállalkozhat. Viszont
jellegénél fogva olyan számvetés, amely pillanatképet ad, hol tart a falu építészete
2017-ben és rávilágít, melyek a továbblépés lehetőségei, sürgető feladatai.

|4

A Kézikönyv nem direktíva, sokkal inkább segítség kíván lenni, a benne foglalt
rajzos útmutató ajánlásaival demonstrálva a települési hagyományokba
illeszkedő építés egy-egy lehetséges módját. Az itt szereplő ajánlások ezért
nem kötelező érvényűek, ahogy egy "illemkódex" megsértésének sem jogi
következményei vannak.
Reményeink szerint Kézikönyvünk nem egy mereven lezárt, egyszeri
vállalkozás, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő
kezdeményezés. Ahogy a település története is továbbírásra vár, úgy jelen
oldalak is egy, az utódok által folytatható, de akár át is írható folyamatos
krónika első lapjai csupán. Ezért, ha újabb arra érdemes alkotás születik, az
bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön majd a Kézikönyvbe, hogy ezáltal
büszke lehessen rá úgy építtetője, mint tervezője, kivitelezője és a település
egyaránt.
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KUNFEHÉRTÓ BEMUTATÁSA
Kiskunhalas és Jánoshalma között - „féltávnál” – megkapó
településkép hívja fel magára a figyelmet: a vasúttól északnyugatra mint elvarázsolt kastély tornya kacsint ki a nagyra
nőtt fák koronája közül az egykori Kertészképző kiemelkedő
sarokpavilonja. A romantikus hatású épület és az előtte
elterülő gondozott park zöldje önkéntelenül is arra ösztökél,
hogy hajtsunk át a „kapun”, amelyet képletes és valóságos
értelemben is megjelenít a „klasszikus” csapórudas MÁVsorompó piros-fehér sávozású kettős rúdja. Az alföldi
települések között meglehetősen ritka a településkapu, azaz a
megérkezés pontjának ilyen markáns (talán nem is tudatos)
településépítészeti megfogalmazása, ahogy az
„arculatformáló” zöldtömeg sem túl gyakori a Kiskunság
homokját megülő községek esetében. Érdemes hát „belépni”.

Kunfehértó mint önálló község nem tekinthet vissza régi
múltra, 1952-ben alapították „szocialista faluként” a homoki
gazdálkodásban élenjáró Állami Gazdaság dolgozói részére.
Ezt megelőzően a terület a 150 éves török hódoltság
pusztításainak hatására létrejött hatalmas kiterjedésű halasi
tanyavilág része volt. A Tatárjárást követően beköltöző, majd
fokozatosan „domesztikálódó” nomád kunok szállásaiból
létrejött késő középkori településhálózatot a török kor háborúi
látható nyom nélkül eltörölték, az egykori falvakról régészeti
feltárásokból, terepbejárások adataiból vannak információink.
A mai igazgatási területen mintegy 4-5 helység virágzott
egykor, ezek közül legjelentősebb a határ déli részén állt
Ivánka, mellette a Várhely – ma már jobbára csak légifotókról
érzékelhető - hármas sáncával. Kunfehértó nevét azonban
mindenekelőtt a „Sinka mester kincse” néven elhíresült
középkori leletegyüttes tette ismertté a múlt emlékei iránt
érdeklődők között.
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Határain túlmutató jelentőségét a falu a szikes Fehértó
partján kialakult strandnak és üdülőtelepnek köszönheti. A tó
mellett már a két világháború között is szívesen pihentek a
jánoshalmi és halasi polgárok, de a mai üdülőtelep
megszületése az 1960-as évek tanácsi telekosztásához
köthető, amikor ingyen osztottak telkeket a „víztől” északkeletre.
Kunfehértó jellegzetes vonása, hogy beépített területe
három eltérő funkciójú, településszerkezetileg önálló
egységből áll, amelyek utcahálózata – telepített jellegükből
adódóan – mérnöki rendszerű, döntően geometrikus
raszterű. Az elkülönülő egységek egyedi, egyéb
településektől jól megkülönböztethető településképi
arculatának kialakulásában meghatározó szerepet játszik a
jól fejlett vegetáció, növényzet.
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A településkaputól dél-keletre fekvő iparterület az Állami Gazdaság egykori
központja körül épült ki, a történeti épületek és az újabb beépítések
együttesének harmóniáját a parkosított környezet, gazdag növényállomány
teremti meg.
A vasút átellenes oldalán települt meg a falu az 1950-es években. Az első
házakat még hagyományos fésűs beépítésben helyezték el, később
általánossá váltak a XX. század második felére jellemző „Kádár-kockák”,
majd a nagyméretű tetőteres épületek. A lényegében azonos alapelemekből
építkező utcaképek „ízlés szerint” tarthatók kreativitás nélkülözőnek,
monotonnak, de akár egységesnek is. A XX. századi magyar falu
kockaházait a korábbi egyértelműen elutasító álláspont helyett, ma már
árnyaltabban ítéli meg az építészeti közvélemény. A Rendszerváltás után a
korábbi kötöttségektől szabaduló, az egyéniséget előtérbe helyező harsány
építészet – vagy példának okáért: korunk építészeti divatlapoktól diktált,
tájidegen „mediterrán” házai - a falvak hagyományos építészeti képét
országszerte „felrobbantották”, egyensúlyát felborították. Noha ez a
tendencia Kunfehértóra eddig kevéssé volt jellemző, e keserű általános
tapasztalat felől visszatekintve mégis más színben tűnik fel az 1960-as évek
„szürkesége”.
A településképi arculat meghatározója a „faluban” is a vasúti átkelő és a
községközpont közötti tengely erőteljes, jellegadó növényzete, csak sajnálni
lehet, hogy a településrész többi területének növényellátottsága eddig még
nem vált ehhez mérhetővé.
Az 1960-tól kiépülő üdülőtelep építészeti képe az előbbi ellenpontja, a kis
nyaralók színes, festői kavalkádja a „gulyáskommunizmus” „csináld magad”
kreativitásának szeretetre méltó tablóját jeleníti meg - feloldva a fasorok,
erdősávok zöldjében.
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Kunfehértó legfontosabb természeti értékei –
köztük az országosan ismert holdrutás erdő –
a valamikor virágzó halasi tanyavilág egyre
halványuló vonásait őrző határban találhatók.
A beépített területeket övező táj a jellegzetes,
sok védendő értéket tartogató növényvilág
ellenére alapvetően mesterséges, a sok
évszázados emberi beavatkozás hatására
alakult ki. A Sükösd vonalától Kunfehértón át
Ásotthalomig, a Felső-Bácska északi
szegélyén húzódó erdősített zóna területe a
XVIII. század végén készített I. katonai
felvétel térképén még homokbuckás,
„holdbéli” táj némi szántóval, a mai erdőknek
nyoma sincs. A mezőgazdasági,
erdőgazdálkodási tevékenység hatására
korunkra mozaikos tájszerkezet állt elő,
aminek változatosságát csak fokozza, hogy
Kunfehértó igazgatási területén négy kistáj
találkozik. Nyugatról az Illancs homokbuckái,
délen a Bácskai löszös síkság, észak-keleten
a Bugaci homokhátság, míg keleten a
Dorozsma-Majsai homokhát határolják a
települést: igazi semlyékekkel, buckákkal
váltakozó kiskunsági homokvidék.
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ÖRÖKSÉGÜNK
A környezeti örökség bemutatása rendkívül fontos az Arculati Kézikönyv deklarált
célkitűzéseinek elérése szempontjából. A falu topográfia adottságaiból, történetitársadalmi fejlődéséből következő sajátosságok, a Kunfehértóra jellemző egyedi jegyek,
hangulati tényezők, a múlt és a jövő "genetikai kódjainak" megismerése és megértése
nélkül nem lehetséges meghatározni azokat az elvárásokat, melyek teljesülésétől a
környezetbe, hagyományokba illeszkedő építés megvalósulását várjuk. Ki kell jelölni a
fenti értékeket hordozó azon építészeti, településképi elemek körét is, amelyek
fenntartása, átörökítése – azaz: védelem alá helyezése - okvetlen szükséges a település
önazonosságának fennmaradásához. Mindezen túl a fejezet szeretne mozgósító,
szemléletformáló jellegű is lenni, hogy a védett, valamint a nem védett, de értéket
hordozó örökségi elemek megmaradásának jelentősége tudatosuljon a lakosságban,
építtetőkben és Kunfehértó lakói megismerjék és elismerjék értéknek építészeti múltjuk
fennálló emlékeit.
A társadalom identitás-keresésének legelső, markánsan artikulálódó szintje a település.
Alapvető fontosságú ezért a helyi értékek, erőforrások feltárása, kiaknázása. Egy-egy
település épületekben megőrződött múltja, a felhalmozódott környezeti értékek mind-mind
ilyen erőforrás még akkor is, ha hatásai csak közvetett módon érzékelhetők. Az elmúlt
korok értékeinek megőrzése, illetve feltárása, az építészeti folyamatosság fenntartása az
egyik leghatásosabb eszköz egy település arculatának – divatos, mai szóval: imázsának
– kialakítására. A múlt alkotásai időhöz és helyhez kötik a ma építészeti produktumait is.
A genius loci hordozói, eltűnésükkel olyan érték megy veszendőbe, melynek pótlása
semmilyen archaizálással, hamisítással nem lehetséges, egészen addig, míg az "új"-ból
"régi" nem lesz.
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Kunfehértó területe a község megalakulása előtt a hatalmas halasi tanyavilág
része volt, így a legöregebb fennmaradt épületek is jellegzetes kiskunsági
tanyák.
Ezekre a korai épülettípusokra a népi építészet rendkívül kiérlelt arányrendszere jellemző. Díszítésük mértéktartó, legfeljebb a nyíláskeretezésekre,
az oromzat díszítésére korlátozódik. A legtöbb esetben azonban a szerkezet
és funkció tökéletes összhangja adja az esztétikai hatás döntő részét. Az
emberi lépték, a nyílások és a tömör falak, a világos és sötét felületek
kiegyensúlyozott rendje ma már utánozhatatlan harmóniát teremt.
A még álló erdőszéli tanyák legtöbbjén feltűnik a kiskunhalas térségében
általános mészhomoktéglából falazott, lépcsőzetes motívumokkal díszített
oromfal. A tanyák lakóépületeinek jellegzetessége a toldott tornácos kialakítás,
amely aszimmetrikus tömeghatást eredményez.
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Időtlen nyugalom jellemzi az egykori Mészöly-tanya
központjában emelt kúria épületét. A magyar vidék jellegzetes,
mindig magáénak érzett stílusa, a klasszicizmus köszön vissza
az udvari tornác dór oszloprendjében. Néhány ókori ihletésű
építészeti elem használatával és a klasszikus arányok szigorú
megtartásával tekintélyt parancsoló, mégis derűs épületet
tudtak emelni. Az épület méltó a helyi védettségre.

Az egykori fehértói iskola a nem mindig
szerencsés átalakítások dacára máig
őrzi jellegzetes stílusát. A XX. század
eleji Kiskunhalas középületei sokszor
épültek hasonló „magyaros” stílusban”.
A jellegzetes hangulatú volt
iskolaépület szintén méltó a helyi
védettségre.
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A külterületen álló egykori Pál-kastély (ma Patocskai-tanya)
érdekes tömegképzésű, kúria-szerű épületét az 1940-es években
emelték. A tanya lakóegységének „kastély” elnevezése a
manzárdtetős toronnyal épült villa megszokottól eltérő, városias
formaképzésének tudható be. A szépen karbantartott épület az
építészeti értékek megőrzésének szép példája, méltó a helyi
építészeti védelemre.

Az 1950-es években telepített falu portái
közé ékelődik egy korábbi tanya
lakóépülete, amely a legidősebb házak
egyike Kunfehértón. Itt kapott helyet a
szépen gondozott tájház, amely a
település egyik helyi védett emléke.
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Kunfehértó legértékesebb építészeti emléke az egykori Kertmunkás iskola (később Gyermekotthon),
amelyet 1942-ben épített Kiskunhalas városa szőlészeti, borászati szakemberek képzésére. Tervezője
Árkay Bertalan a neves budapesti építész volt, aki a Kós Károly nevével fémjelzett, XX. század tízes
éveiben virágzó magyaros irányzat stílusában alkotta meg az épület terveit. A magyaros szecesszió
részben a finn Saarinen munkásságán, részben a középkori hagyományokat őrző erdélyi népi építészet
tanulságain alapult, fontos emléke a Györgyi Dénes tervezte kiskunhalasi Szűcs József Általános Iskola a
közelben. A kunfehértói Kertészképző az irányzat egyik utolsó nagyszabású alkotása, így részletes
értékvizsgálaton alapuló műemlékké nyíilvánítása megfontolandó.

Árkay Bertalan (1901-1971) neves építészdinasztia tagja, a két
világháború közötti időszak egyik meghatározó magyar építésze.
Legismertebb munkái az édesapjával, Árkay Aladárral közösen
tervezett Budapest, Városmajori plébániatemplom és a mohácsi
Csatatéri emléktemplom. Ismert középületek és számos templom
megtervezése fűződik nevéhez, emlékére Budapesten sétányt
neveztek el.

Az 1952-ben alapított falu első házai egységesen fésűs (utcára
merőleges) beépítési móddal épültek, a környék jellegzetes
építőanyagából, a mészhomoktéglából. A nyerstéglaoromzatos
házak a vidéki magyar településkultúra hagyományos értékeit
közvetítették.
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A Rákosi-korszak hivatalos kultúrpolitikája az addig uralkodó
modernizmus helyett a reformkor haladónak ítélt klasszicista stílusának
alkalmazását várta el az építészektől. A szocialista realista irányzat
(„Sztálin-barokk”), annak ellenére, hogy az építészet természetétől
alapvetően idegen archaizálást kényszerített a tervezőkre, hagyott
néhány szép, faluképbe harmonikusan illeszkedő emléket az utókorra,
amelyek helyi védelme indokolt ma már.
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A sátortetős Kádár-kockák az 1960-as évektől vették át az uralmat a
falukép alakításában. Sok helyütt máig egységes térfalakat alkotnak
Kunfehértón. Ez a fajta építészet nem sok helyet hagyott az egyéni
kreativitásnak, igaz, a túlzóan individualista kilengéseknek sem.

A polgári villaépítészet egyes elemei
köszönnek vissza a manzárdtetős
házon, az egyéni környezet
kialakításának meglévő igényét
jelezve.
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Az uniformizált épülettömegek egyedivé tételének
vágya motiválta a ma már elérhetetlen szakmai
tudással létrehozott, többrétegű színes vakolatmustrák
szeszélyes kavalkádját és a formailag rendkívül
változatos, sokszor az épületekkel vetekedő „kerítéscsodákat”.
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A mezőgazdaság prosperitásának javulásával párhuzamosan az 1980-as évekre
emelkedett a vidéki életszínvonal és megnőtt a házak mérete. Szerencsére a
folyamat Kunfehértón nem vezetett az utcaképek egységének felbomlásához.

A népi építészet motívumait felhasználó, posztmodern ihletésű
ravatalozó a községi temetőben. A tradícionális vidéki építészet
tanulságainak megértése biztosítja a harmonikus illeszkedést a vidéki
környezetbe.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
Kunfehértó beépített területe három,
egymástól településszerkezeti és
arculati szempontból is jól elkülöníthető
egységre osztható. A Kiskunhalast
Jánoshalmával összekötő 5412 sz.
műút és a vele párhuzamosan futó
vasútvonal jelent éles határvonalat a
volt Mészöly-tanya környékén létrejött
egykori Állami Gazdaság helyén létesült
iparterület és az 1952-ben alapított
község falusias jellegű központi
belterülete között. A fürdőtó partján
települt üdülőtelep és a falu között a
vasúti átjáróig vezető bekötőút jelenti a
legfontosabb úthálózati kapcsot,
településszerkezetük egyébként
teljesen önálló. Mindez megkönnyíti és
magától értetődővé teszi a belterületek
eltérő karakterű, falusias beépítésű,
technológiai és üdülőtelep jellegű
egységekre bontását.
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FALUSIAS
TERÜLET
A vasútvonaltól észak-nyugatra
fekszik a XX. század közepén
betelepített, közel szabályos, mérnöki
szerkezetű község falusias
településképi arculatú központi része.
A területen az egykori Kertészképző
Iskola és itt élők alapellátását szolgáló
intézményeken túl a vidéki
életformának, gazdálkodásnak
megfelelő, de akár a kertvárosi
életvitelre vágyók igényeit is szolgálni
tudó, jellemzően egyedi – családi házas tömbök találhatók. Telkenként
egy rendeltetési egység az általános,
a beépítési mód legtöbb esetben
oldalhatáros, esetenként szabadon
álló, a telektömbökben uralkodó az
előkertes épületelhelyezés. A
hagyományos beépítési módok mellett
helyenként megtalálhatók az 1970-80as évek csoportos beépítési módjai is.
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A településképi arculatot meghatározó épületállomány
alaprétegét a falu alapítását követően emelt oldalhatáros,
utcára merőleges tömegű, viszonylag kisméretű földszintes
lakóépületek képezik. A nyeregtetős épületek oromzata és
utcafronti kerítése többnyire a környék jellegzetes
építőanyagából, a világos tónusú mészhomoktéglából készült.
A szocializmus korának jellegzetes lakóháztípusa, a sátortetős
„kockaház” később vált általánossá, kiszorítva a korábbi,
hagyományosabb jellegű épületeket. Tekintve, hogy a
település magja rövid idő alatt, szervezetten épült fel,
utcaképei, arculata meglehetősen egységes és ezen nem
változtattak alapvetően az 1990-es éveket követő, a
korábbiaknál sokkal inkább egyediségre törekvő újabb házak
sem, a településképet drasztikusan megbontó, túlzó
beépítések ritkák.
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ÜDÜLŐTERÜLET
Az üdülőterület a községtől észak-nyugatra, a Kunfehértónak nevet adó szikes tó
keleti partján helyezkedik el, a központi belterülettől szerkezetileg elkülönülő
önálló települési egység, amelyet bekötőút kapcsol a faluhoz. Már a két
világháború közötti időszakban is Jánoshalma és Halas polgárságának kedvelt
fürdőhelye volt, de 1945 után „rekreációs” létesítményei elpusztultak és csak az
1960-as években indult újra a fürdőélet, amikor a tanács ingyen telkeket osztott a
part közelében. Ezt követően hamarosan a környék kedvelt pihenőhelyévé vált, a
vízhez vezető sétányok mellett kiépültek közösségi épületei, a bekötőúttól keletre
pedig fokozatosan benépesültek a kisméretű parcellák.
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A világháborúk közötti időszak emlékei
már nem találhatók meg az
üdülőterületen, jellegzetes építészeti
arculatát mindenekelőtt a Kádárkorszak nyaralói határozzák meg,
amelyek erdősávokkal átszőtt, többnyire
meglehetősen dús vegetációval
rendelkező telektömbökön épültek. Az
árnyas fák közül kibukkanó színes
nyaralóépületek helyenként szinte
„idilli”, sajátos nosztalgiával átszőtt
településképet alkotnak. A házilagos
kivitelezés jellegzetességeit
félreismerhetetlenül magukon viselő
építmények mindegyike önálló
„egyéniség”, amely formálásában
általában tulajdonosának ízlésvilágát
képviseli, ezért nem találni köztük két
egyformát. A nyaralótelep ilyen módon
a szocializmus kora környezeti
kultúrájának sajátos tablóját nyújtja,
esszenciáját adva a korszak „népi
építészetének”.
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Bár az épületek tömeg- és homlokzatképzése, anyaghasználata általában „köszönőviszonyban sincs” egymással, az
utcaképek meghatározója mégsem az összevisszaság, kakofónia, sokkal inkább egyfajta „festőiség”, amelyben a
gyökeresen eltérő, de minden esetben nagy szeretettel létrehozott „alkotások” színesen derűs egésszé állnak össze.
Mindennek alapfeltétele, hogy az építészeti kavalkádot létrehozó egyes elemek, azaz: az épületek mérete kicsiny,
így működhet a mozaik-hatás. Az üdülőterület sajátos arculatának megőrzése szempontjából éppen ezért igen
lényeges, hogy nagyobb, „családi ház” méretű épületeket ne emeljenek túl nagy számban.
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TECHNOLÓGIAI TERÜLETEK

A terület a Kiskunhalas-Jánoshalma közötti út
dél-keleti oldalán, az egykori Mészöly-tanya
kúriája – később az Állami Gazdaság telephelye
– körül helyezkedik el. Az épületek
telepítésében, építészeti formálásában,
kapcsolataik meghatározásában kiemelt
szerepet játszik valamely „technológia”, kötött
funkcionális rend szükségszerűségeihez való
alkalmazkodás igénye. Éppen ezért nem csak
ipari, üzemi, kereskedelmi-szolgáltatási,
logisztikai telephelyek, de közműterületek és
egyéb speciális funkciójú beépítések is ide
sorolhatók. Jellemző a legnagyobb
szabadságot, rugalmasságot biztosító
telepjellegű beépítés, ahol az egyes önálló
épületek szabadonállóak, körbejárhatók. A
technológia kötöttségeihez történő
alkalmazkodás nem zárja ki az építészeti
igényességet, ahogy erre a XIX. század
gyártelepeitől fogva számos példa akad minden
korszakból országszerte, hiszen az indusztriális
építészet jellemzője, hogy sokszor kora előtt
járt, jár.

Kunfehértó sajátossága, hogy az ide utazók felé
először technológiai jellegű területek fordulnak,
így a településképet az érkezők felé, azaz az
„első benyomást” a településkapuban, ezek
határozzák meg.
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A területen a korszerű,
innovatív technológiákat,
haladást kifejező településképi
arculat kialakítása a cél, ahol az
üzemszervezési követelmények
kielégítése mellett mindig tere
marad az építészetileg igényes
formálásnak is. Különös
jelentőséggel bír a
településképi arculat
szempontjából a technológiai
jellegű létesítmények
környezetének igényes
zöldfelületi kialakítása a burkoltés zöldfelületek egyensúlya.
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„EGYÉB” TERÜLETEK
Az előző kategóriákba nem besorolható, döntően nem beépített jellegű területek,
mindenekelőtt a határ, a nagyobb zöldfelület jellegű területek, sportpályák,
temetők, az ún. települési kihelyezett funkciók területe, amelyek sok esetben
sajátos arculattal rendelkeznek, ezek azonban annyira szerteágazók és
speciálisak, hogy átfogó jellemzésük nem lehetséges.

A legrégibb települési hagyományokkal az egykori halasi tanyavilág rendelkezik. A
tanyás területek legnagyobb részén az 1950-es években új községek - így Kunfehértó
- keletkeztek, ezért a tanyák jelentősége mára erősen lecsökkent, bár el nem tűnt. A
jellegzetes halasi tanyák sortanyaként települtek Erdőszél településrészen.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Az alábbi fejezet célja, hogy segítséget nyújtson néhány gyakran felmerülő építészeti, településépítészeti
kérdésben, bemutatva azokat a lehetséges válaszokat, amelyek az esetek döntő részében működőképesek
lehetnek. A szépség sokféle lehet. Tekintettel arra, hogy településesztétikai kategóriáink nem feltétlenül objektív
megítélés nyomán alakultak ki, nem szeretnénk kizárólagos érvénnyel állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket.
Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerülhetők el a legáltalánosabb hibák, fenntartva a lehetőségét annak,
hogy ugyanazon problémafelvetésre egészen más helyes megoldások is létezhetnek. Az alábbi ábrák nem az
építési előírások, szabályzatok rajzos illusztrációi, hanem a környezetbe való illeszkedés, a tradíciókhoz történő
kapcsolódás fontosságára, annak előnyeire hívják fel a figyelmet.
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RAJZOS „SILLABUSZ”
Telepítés, beépítés
Az épületek elhelyezésekor figyelembe
kell venni a telek geometriai
adottságait, attól indokolatlanul eltérni
nem szerencsés. Az utcafronttól
túlságosan hátrahúzott
épületelhelyezés általában
kedvezőtlenül befolyásolja a
telekhasználatot, a ház mögötti
belátástól védett, intim kert területe
leszűkül.

Az épület telepítésekor figyelembe kell
venni a szomszédos épületek
elhelyezkedését. A már meglévő
szomszédos épületek által
meghatározott beépítési vonaltól való
bármilyen irányú eltérés legtöbbször
kedvezőtlenül befolyásolja az
utcaképet.

Az átlagosnál szélesebb telek esetében
is fontos az utcakép ritmusának
megőrzése.
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Magasság
Az épület magasságának
meghatározásakor figyelembe kell
venni a szomszédos beépítések
magasságát. Közel azonos magasságú
épületek emelésével általában
könnyebben alakul ki harmonikus
utcakép és a szomszédos beépítések
benapozása is kedvezőbb lesz.

Az épületmagasság meghatározásakor
el kell fogadni a környezet kialakult
jellegzetességeit. Az épületszintek
„elrejtése” (pl. tetőszerű
szerkezetekben) általában kedvezőtlen
építészeti megoldásokhoz, kevésbé
harmonikus településképekhez vezet.
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Tetők
Az újonnan épülő épület tömegének
meghatározásakor figyelembe kell
venni a környező épületek tetőzetének
hajlásszögét. A szomszédokétól
túlzottan eltérő hajlásszöggel épülő
tetőzet megbonthatja az utcakép
egységét. A magyar települési
kultúrában a 40° körüli tetőhajlásszög
általános, megfelelően az ország
éghajlati adottságainak.

Az újonnan épülő épület tömegének
meghatározásakor figyelembe kell
venni a környező épületek tetőzetének
formai jellegzetességeit. A túlzottan
mozgalmas, vagy a környező
tetőfelületek jellegétől elütő új tetőzet
megbonthatja az utca- és településkép
egységét.
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Tetők
Mozgalmas tetőfelületek általában
tágas, szabadonálló beépítésű telken
álló, tagolt tömegű, „villa”-jellegű
épülettömegek fölött nyújtanak
elfogadható építészeti megoldást.

Környezetétől túlzottan elütő anyagú,
színhatású, textúrájú tetőhéjazat
alkalmazása általában kedvezőtlenül
befolyásolja az utca- és településképet.

A tetőfelépítmények idegenek a
hagyományos magyar települési
kultúrától, hangsúlyos alkalmazásuk
kedvezőtlen hatású az utcaképre.

Általában akkor jön létre az utca- és
városképek szempontjából megfelelő
megoldás, ha az épület
tömegformájának,
homlokzatképzésének jellege, a
választott „stílus” és a „fölötte” lévő tető
formája, anyaghasználata összhangban
van.
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Kerítések
A kerítés az épületeknek az utcaképet
alapvetően befolyásoló kiegészítője,
ezért formájának, anyagának
meghatározásakor figyelembe kell
venni a terület jellemzőit a szomszédos
telkeken alkalmazott megoldásokat. A
„zöldövezeti” jellegű területek oldott
településképének alapfeltétele a telkek
átláthatósága, ezért ezeken a területen
tömör, vagy az átláthatóságot gátló
megoldások (pl. nádszövet)
alkalmazása nem szerencsés.

A kerítések anyagának éppoly
igényesnek kell lenni, mint az
épületekének, ideiglenes jellegű
megoldások, környezetbe nem illő
anyaghasználat akadálya lehet az
utcaképek harmonikus alakításának.

Örökségünk |37
Kerítések
Előkertes beépítés esetén tömör kerítés
alkalmazását kerülni kell.

Az előkerteket lehetőség szerint
zöldfelületként, ténylegesen „kert”
módjára kell kialakítani. Az előkert egy
részének leburkolása, csak indokolt
esetben, az épületekbe történő bejutás
céljából elfogadható.
Kunfehértón hagyományosak a
mészhomoktéglából falazott
kerítéspillérek. A pillérek közét
helyenként téglából falazott „rácsozat”
tölti ki.
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Szerelvények
A külső- és tetőszerelvények, klímák,
antennák, parabolavevők, stb. utca- és
településképi hatása rendkívül
kedvezőtlen, ezért rejtetten,
közterületről nem láthatóan kell
elhelyezni őket.

Napenergiát hasznosító
tetőszerelvények telepítésekor
törekedni kell arra, hogy a
berendezések ne nyomják el a
tetőfelületeket.

Tanyák, majorok
A hagyományos kiskunsági tanyák,
majorok, külterületi gazdasági egységek
különböző funkciójú terei általában
önálló – szabadon álló - épületekben
kaptak helyet, a terjengős
épülettömegek nem voltak jellemzőek.
Utóbbiak alkalmazása legtöbbször
tájképi szempontból sem szerencsés.
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Tanyák, majorok
A hagyományos alföldi tanyák, majorok,
külterületi gazdasági egységek épületei
általában a legegyszerűbb tetőformával
(nyeregtető, félnyeregtető) épültek, a
változatos összképet a teljes
épületegyüttes önmagukban egyszerű
elemei adták. Bonyolult, kontyolt
tetőidomok, lapostetők egyáltalán nem
voltak jellemzők. Utóbbiak alkalmazása
legtöbbször tájképi szempontból sem
szerencsés.
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RÉSZLETEK
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MAI PÉLDÁK
A hagyományokhoz való korszerű viszony nem csak a megőrzést, hanem az
organikus fejlődést is magában hordozza. A település nem válhat múzeummá,
skanzenné, az élő falu sajátossága a folyamatos megújulás, ahogy az élet
alapfeltétele is a sejtek állandó cserélődése miközben a szervezet önazonos
marad. Felelősség, ugyanakkor nagy megtiszteltetés is folytatni, részesévé
válni a hagyománynak, kapcsolódni a kulturális folyamatosságba, egy újabb és nem a leggyengébb - láncszemét létrehozva a helyi tradícióknak.

A hagyományos magyar falusi építészet megszokott elemei jelennek meg a
képen látható házon. Fehér falak, piros cseréptető, „fésűs” beépítésű, utcára
merőleges tömeg. „Ház formájú ház.” A jól ismert megoldások alkalmazása
mellett is egyértelmű az építés kora, nincs régieskedő cizellálás, múltidéző
nosztalgia, az összkép mégis derűs, harmonikus.
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A formálás eszköze az arányosan
kialakított, jól átgondolt, rendezett
nyílásrendszer. A jó építészethez
sokszor éppen elég fal, nyílás, tető.
A legalapvetőbb „szabályok” szinte
alig változnak az idővel.
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A Munkás Szent József templom
hatása inkább a fehérre meszelt kis
falusi kápolnáké. Már nem az egyház
univerzális hatalmát, hanem a hit
bensőséges voltát hangsúlyozza.
Egyszerű kialakítása mentes korunk
templomépítészetének sokszor bizarr
megoldásaitól.

A „kápolna” mellett álló harangláb a
szakrális népi építészet kedvelt
motívumainak modern parafrázisa.
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Az üzemi területek architektúrája nem feltétlenül az esztétikára
fittyet hányó, csak a rendeltetésre, gazdaságosságra tekintő
szükségleti építészet szinonímája. Az igényes mai megoldások
kifejezhetik a vállalkozások innovatív szemléletét, prosperitását, így
marketing-erővel is bírnak.
A nagyméretű, tömbszerű épületek és a gondozott zöldfelület
kontrasztja megkapó, harmonikus arculatot eredményez.
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Az üdülőtelep sajátos atmoszféráját megértő, abba illeszkedő, egyedi kis
épületek. Az újonnan emelt nyaralóépületek akkor tudják továbbörökíteni a
telep „idilli” hangulatát, ha nem „zsugorított” családi házakként, hanem
valóban nyaralóként formálják őket.
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UTCÁK, TEREK

A közterületek komfortja és esztétikája alapvető jelentőségű a településképi arculat szempontjából.
Az utcákat, tereket, parkokat használók, legyen az itt lakó polgár, nyaralótulajdonos vagy
Kunfehértóra érkező idegen, elsődleges benyomásait itt szerzi meg.
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A közterületek arculatát meghatározza a burkolatok minősége, de igaz ez a telken belüli burkolt
felületekre is. A kiselemes burkolatok nagy előnye műszaki szempontból, hogy viszonylag könnyen
javíthatók, elemei bármikor visszahelyezhetők, újrapozícionálhatók. Településépítészeti
szempontból a lehetőségek szinte korlátlan tárháza áll rendelkezésre a különféle burkolati minták,
rakási módok (hálós, halszálka, kötésben lévő, stb.) alkalmazásával.
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A település hangulatát befolyásolja minden, az utcákon,
tereken elhelyezett kiegészítő elem, legyen az művészeti
alkotás, utcabútor vagy közmű jellegű létesítmény, de
különösen a közterületi kisépítmények, így a ma már az
országban alig fellelhető „retro” buszváró.
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NÖVÉNYZET

Az épített elemek mellett a települések arculatának fontos meghatározója a
növényzet, illetve önmagában az a tény, hogy a „zöld” milyen mértékben van
jelen a településen. A közterületek növényzete éppúgy része a település
„műszaki berendezéseinek”, mint a természeti környezetnek, hiszen alapvetően
mesterségesen létrehozott, a településszerkezet jellegét befolyásoló rendszer
része.
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Az épített elemek mellett a települések arculatának fontos
meghatározója a növényzet, illetve önmagában az a A „zöld”
szerepe rendkívül sokoldalú, betölt úgy településesztétikai,
műszaki, mint közérzetjavító feladatokat. A települési arculat
formálásában egyként részt vesznek a közterületek,
közparkok, közkertek, dűlőutak fasorai, fásított területei és az
intézményi- és magánterületek kertjei, ezek gondozottsága,
vagy elhanyagoltsága, léte, vagy nemléte (leburkoltsága)
befolyásolja a településképi arculatot is.
A „zöld” az épített elemek megjelenésére szintén kihatással
van: egységesíti az utcaképeket, jótékonyan kitakar, váratlan
feltárulásokat, „képkivágásokat” eredményez.
Természetesen a növényzet telepítésekor tekintettel kell lenni
az építészeti környezetre, az épületek méretére, jellegére,
hogy azok benapozását, feltárulását kedvezőtlenül ne
befolyásolja a vegetáció.

8

Utcák, terek |53

HIRDETÉSEK, REKLÁM- ÉS
INFORMÁCIÓS TÁBLÁK
A közterületre kirakott, illetve a közterületről is látható hirdető táblák, cégérek, reklámfelületek nagyban befolyásolják az
utcaképet, ezért oda kell figyelni arra, hogyan hirdetjük szolgáltatásainkat. Az igényes, nem túl feltűnő, de jól
észrevehető feliratok is elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. A hirdetés lényege a tájékoztatás, ezt tehetjük utcaképbe
illően is.
Különösen fontos megtalálni a kényes egyensúlyt az értékes épületek esetében, hogy azok építészeti értékei ne
sérüljenek. A visszafogott, lényegre törő hirdetések szerencsések, amelyek hagyják élni az épületek tagozatait,
építészeti formáit, ezért az ún. tömbbetűkből álló feliratok tudnak a legjobban illeszkedni az épületekhez.
Természetesen nagyon fontos, hogy a hirdetés megtervezésekor figyelembe vegyék a homlokzat osztásrendjét,
arányait, mert az építészeti tagozatok, részletek, netán nyílászárók kitakarása általában nem szerencsés megoldást ad.
Az gényesen kidolgozott, visszafogott formálású táblák jól illeszkednek a természeti tájba is, az általuk hordozott
információk segíthetik a környezet értékeinek megismerését.
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