|1

CSANYTELEK
TELEPÜLÉSKÉPI
ARCULATI KÉZIKÖNYV

|2

TARTALOMJEGYZÉK
1. Bevezetés
2. Csanytelek bemutatása
3. Örökségünk
4. Eltérő karakterű településrészek
Falusias terület
„Egyéb” területek
5. Építészeti útmutató
Rajzos „sillabusz”
Tetők
Árnyékolás
Kerítések
Színek
Részletek
6. Mai példák
7. Utcák, terek
Növényzet
8. Hirdetések, reklám- és információs táblák

1
|3

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 falu 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. Csanytelek
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.
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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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CSANYTELEK BEMUTATÁSA
A különleges, „csápos” településszerkezetű Csanytelek az Alföld déli
részén található, a község életét története során mindig meghatározó
folyó és állóvizek között. Már az első lakók is a Tisza és a Dong ér
magaspartjai mellett telepedtek meg. Nem véletlen tehát, hogy 1075ben, Csany első említésekor már nevesítik a Lándor és a Sulymos
tavakat. A településképi arculatot meghatározó legnagyobb kiterjedésű
állóvíz jelenleg a Csaj tó és tórendszere.
A középkori Csany határa a Tisza két partján terült el, halászóhelyekkel,
halastavakkal és „dugászással” halászott lefűződött morotvákkal. A
település környezetében ma is sok a mély fekvésű, nádasos, vízjárta
terület, rét, legelő, gazdag - védett és fokozottan védett - növény és
állatvilággal.
A község külterületének déli része a halastvakkal és a Tisza menti
árterülettel a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része.
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Az egykori elnevezés szerinti -Chonut első írásos említését a
garamszentbenedeki (ma Szlovákia) bencés rendi apátság I.Géza
által kiállított alapítólevelében találjuk. Régészeti leletek a
magyarok honfoglalását megelőző korokból is ismertek. A kis
halászfalut a Honfoglalás után a környéken fennmaradt, később a
magyarságba olvadt szláv lakosság egyik tagjáról nevezték el A
középkor folyamán a település végig egyházi birtok marad, amint
ezt több későbbi oklevél is bizonyítja.
A török uralom Szeged és Gyula elfoglalásával teljesedett ki. A
hódoltság első fél évszázada még nem járt a falvak teljes
pusztulásával, a Tizenötéves háború idejéig a török defterek –
adóösszeírások – megemlékeznek Csanyról, ahol 1546-ban 45-50
adózó család élt, míg 1590-ben már csak 15-20 között volt az
adóköteles jobbágyporták száma.
A megye népességének pusztulása a tizenötéves háború alatt
következett be. A harci cselekmények, de főleg az itt állomásozó
katonák fosztogatássai miatt elmenekült a lakosság, a táj
elnéptelenedett.
A falut 1649-ben a lippai várkapitány telepítette be rácokkal, ez
azonban nem volt hosszú életű, a a XVIII. századi források
egyértelműen lakatlannak mutatják a területet.
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A mai Csanytelek a dohánytermesztés fellendülésének
köszönheti újratelepítését a XIX. sz. első harmadában. A
Károlyi grófok, mint az uradalom birtokosai kezdték el a
telkek kiparcellázását, igen sajátságos rendszerben,
amelyet a mai napig jól illusztrál a falu unikális
településszerkezete. A kialakuló település magja kezdetben
a mai belterülettől keletre, a középkori templom romjainak
szomszédságában volt, innen húzódott a lakóterület
fokozatosan nyugatra, valószínűleg a Tisza sorozatos
áradásai miatt. A terjedő falu később összeépült a környező,
hasonló szerkezetű lakott területekkel (pl. Síróhegy), így
megtartotta korábbi „csápos” településszerkezetét.
A település megerősödését, meggyökeresedését jelzi, hogy
a földesúr támogatásával 1841-ben elkezdik a katolikus
templom építését. A XIX. század közepére viszonylagos
jelentőségre emelkedő Csanytelek elkerülte a környező
dohánykertészségek sorsát.
Az 1850-es évektől kezdve, a környező mezővárosi
települések gazdálkodásának hatására megindult a
külterület tanyásodása. A dohánykertészetet idővel
felváltották más kapás mezőgazdasági kultúrák, amelyek
napjainkig Csanytelek gazdálkodásának egyik alappillérét
jelentik.
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Csanytelek utcahálózatot szemügyre véve
azonnal feltűnik annak egyedisége. Az
egyes utcákat szegélyező lakótelkek között
széles kertségek terülnek el, így a
farmezsgyék több száz méterre is lehetnek
egymástól. A fenti „csápos”
településszerkezet egyes források utalásai
szerint a földesúr Károlyiak sajátos
birtokpolitikájának következménye, de
méginkább a topográfiai adottságok
játszottak szerepet annak alakulásában. A
házsorokkal beépült utcák mind a partosabb
hátságokon futnak, a csápokat elválasztó
kertségek jóval mélyebben, olykor vízállásos
területen fekszenek.
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A belterület „csápjai” szinte észrevétlenül
mennek át a külterületi tanyasorok alig valamivel
ritkább szövetébe. Ez a jellegzetesség a falu
egyik
legszembetűnőbb
településépítészeti
öröksége. Mindezek következtében a falukép
sem a megszokott, néhol inkább sortanyákkal
sűrűn
megült
mezőgazdasági
területre
emlékeztet, mint „hagyományos” falura. Hosszú,
egymástól akár többszáz méterre elhelyezkedő
házsorok, mezőgazdasági művelésű területek, és
a központ egy részén, már-már kisvárosias
hangulatú utcaképek váltják egymást (Kossuth
utca), amelyeken a templom erőteljes tömege
uralkodik.

A
fennmaradt
unikális
településszerkezet
Csanytelek
történetiségének
egyedülálló
illusztrációja.
A
hagyományos
lakótelkek
többségükben, fésűs beépítésűek, de a település
központjában, a legrégebben beépült területeken
az utcavonal egyre zártabb.
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A fentiek alapján egy általános, az egész falura kiterjedő tapasztalat leszögezhető: egy utca beépítésének sűrűsége
nemcsak az adott utca szerkezeti jelentőségével áll egyenes arányban, hanem utal annak korára is. Vagyis: minél több
ideje volt egy utcamenti beépítésének helyben fejődnie, annál tovább gazdagította önmagát. Ez megnyilvánulhatott
telekaprózásban, az épületek hézagos vagy szakaszosan összezáró elhelyezkedésében és a kiteresedések egyre
tudatosabb építészeti megformálásban. A fiatalabb korú utcák beépítése esetlegesebb, ritkább és lecsatlakozásuknál
kevésbé alakult ki határozott keretezésű teresedés. Ugyanígy alakultak ki, főleg a telekaprózódás következtében, az egyre
változatosabb szerkezeti elemek az idők során. A templom körüli területen több, az utcával párhuzamos, hézagosan
zártsorú épület is található, ami a döntően fésűs beépítésű településen egyébként kevésbé jellemző.

A szerkezet legkorábbi rétegeit tehát, a telkek
kisebb mérete (folyamatos telekaprózódás), a
beépítés intenzitása és a struktúra elemeinek
viszonylagos szabálytalanságai árulják el. Ennek
alapján máig meghatározhatók a falu előzményeit
alkotó
kisebb
dohánykertészségek
(Csany,
Síróhegy, Szentkút, Rávágy), illetve tanyasorok, az
őket összefűző későbbi utcák, és a legújabb, már
szabályosságra törekvő, mérnöki szemlélettel
kitűzött teleksorok. A korai kertészségek mintegy
zárványokat alkotnak a szövetben, ahogy a fejlődés
során bekebelezett szoliter tanyák, vagy hosszabbrövidebb tanyasorok is. A XIX. század második
felének és a XX. század elejének térképei szerint
Csany falu a mai Kossuth utcából és az arról fürtszerűen leágazó, merőleges „csápokból” állt, míg
Síróhegy, Szentkút és a többi kertészség inkább
egyes, lazább kapcsolatban lévő utcasorokból. A
mai Csanytelek szövevényes utcahálózata és
telekszerkezete ezek fokozatos összeolvadása
során jött létre a XX. századra.
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ÖRÖKSÉGÜNK
A környezeti örökség bemutatása rendkívül fontos az
Arculati Kézikönyv deklarált célkitűzéseinek elérése
szempontjából. A város topográfia adottságaiból,
történeti-társadalmi
fejlődéséből
következő
sajátosságok, a Csanytelekre 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 Csanytelek 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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Csanytelek területén a török hódoltságot,
illetve a falu újratelepítését megelőző
korszakokból egyetlen épülettöredék sem
maradt napjainkra. A mai belterülettől
keletre, a Tisza felé egy templomromot
ábrázol a II. József korában készült I.
katonai
felmérés
térképszelvénye,
vélhetően a középkori Szentkereszt
egyház maradványait. A térkép alapján,
úgy tűnik, hogy a XVIII. század végén még
voltak
felmenő
falmaradványok
a
templomhelyen, amelyek a későbbi,
újratelepített falu magját is kijelölik.
A természetes környezet átalakítására
irányuló
„műszaki
tevékenységek”
fennmaradt nyomai közül a tájon
legkorábbiak a kunhalmok, kurgánok. A
földpiramisok
általában
valamely
„történelem előtti” lovasnép egy-egy
törzse, vagy nemzetsége kiemelkedő
személyiségének sírja fölött emelkedtek,
de voltak közöttük sírokat nem tartalmazók
is, valószínűleg egyéb kultikus funkcióval.
A sokszor meglehetősen nagyméretű
halmok létrehozása, a kor technikai
színvonalán, csak a teljes közösség
összefogásával volt megoldható, így
megbecsülendő emlékei távoli őseink,
hitük „hívószavára” tett erőfeszítéseinek.
Általában
magasabb,
árvízmentes
hátakon, kiemelkedéseken, ártér felé eső
szegélyeken, folyókanyarulatok közvetlen
közelségében
helyezkedtek,
illetve
helyezkednek el. A kunhalmok tájképi,
régészeti,
természetvédelmi
és
kultúrtörténeti
szempontból
egyaránt
kiemelkedően értékesek, az alföldi táj
jellegzetes morfológiai elemei.
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A településképen uralkodó
műemlék templom 1841-ben
épült klasszicista stílusban a
kegyúr Károlyi család
segítségével. Szerkezeti
károsodások miatt 1899-ben
jelentősen átépítik, hajójának
boltozatát lebontják, ekkor
kapja mai eklektikus arculatát.
A nagyméretű templom
egyhajós, homlokzati
középtornyos épület, amelyet a
közelmúltban újítottak fel.
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Jellemző, hogy a központ fontosabb épületei általában az
utcavonallal párhuzamosan épültek, hiszen telkük utcafrontja
jóval szélesebb volt, mint az egykori jobbágyportáké. Ez
utóbbiak döntően utcavonalra merőleges, „fésűs” beépítésben
álltak, ma ezeket oldalhatárosnak neveznénk, de ez a
terminológia a telekrendezések időpontját megelőzően kevéssé
értelmezhető, tekintettel a telekhatárok, tulajdonviszonyok
képlékenységére.
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A jobbágyi sorban élő lakosság túlnyomó része hagyományos,
egytraktusos szoba-konyha-kamra elrendezésű, háromosztatú
parasztházakban élt. Ezek szinte kivétel nélkül földfalazatúak
voltak. Lehetséges, hogy több ilyen – a jobbágyfelszabadítás
korát megelőző – ház található a faluban, de ezek azonosítása
tipológiai alapon igen nehéz, tekintve, hogy a típus az 1950-es
évekig általános volt.

A főhomlokzatot legtöbbször két ablak és a személybejáró kiskapuja tagolta, az oromzat kialakítása változó volt, de
kontyolt tetővel alig fordul elő. A telek utcai frontjának kerítésében alakították ki a porta nagykapuját a fogatok számára.
A lakóház folytatásában épültek az istállók és gazdasági épületek. Egyes esetekben ezek a lakóépülettől külön
egységben is állhattak.
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A csanyteleki házak egy markánsan kirajzolódó csoportján feltűnő az
épületek oromfalának egyedi, máshol nem tapasztalható megoldása.
Valószínűleg néhány helybéli mester munkásságához köthetők ezek az
épületek és közel egy időben épültek. Ezeken a házakon az oromzat
kváderszerű díszítése lépcsőzetesen követi az oromzat szélének
hajlását. Az egyik ilyen épület felirata szerint az 1920-as évek közepén
épült, így többi társa is erre a korszakra datálható

Csongrádon szokásos a tető
kifuttatása a magasított utcai
attika fölé.
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A polgári építészet hatására a XIX. század utolsó harmadában kezdtek elterjedni a módosabb gazdák körében a
faluközpontban a szárazkapus földszintes cívisházak. Ezek a magyar mezővárosi építészet legjellegzetesebb
háztípusába tartoznak. Ilyen a legtöbb korabeli középület is Csanytelek központjában.
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A Népház jó arányú, csonkakontyos nyeregtetővel fedett középület a település főterén, amelynek tetőgerince és tömege
az utcával párhuzamos.
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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 Csanyteleken. Ez a fajta építészet nem sok helyet hagyott az egyéni kreativitásnak, igaz, a túlzóan
individualista kilengéseknek sem.
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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 „kerítés-csodákat”.

Ezek az „alkotások” a
XX. század „népi
építészetének”,
sajátos folklórjának
emlékei, így méltán
tarthatnak számot a
kulturális antropológia
érdeklődésére is. Az
élet, a környezet
színesítésének, a
„szépet akarásnak”
őszinte vágya
nyilvánul meg
bennük, egy, az
egyéni törekvéseket
durván elfojtó korban.

|27

|28

A mezőgazdaság prosperitásának javulásával párhuzamosan az 1980-as évekre emelkedett a vidéki életszínvonal és
megnőtt a házak mérete. Szerencsére a folyamat Csanyteleken nem vezetett az utcaképek egységének felbomlásához.
Bár itt is megjelentek az emeletes, tetőtér beépítéses épületek, sem számukban sem minőségükben nem változtatták a
településképet negatív irányban.

|29

A szocializmus kora építészetének kvalitásos csoportos beépítései szegélyezik a település egyik legfontosabb
szerkezeti tengelyét. A mára kissé leromlott állagú épületekben a modernizmus építészetének humánus arca
tükröződik.

|30

|31

A ma is frissnek tetsző építészeti megoldások leginkább
talán Alvar Aalto és a finn regionalizmus
hatásárólárulkodnak.

|32

Csanytelek környezeti örökségének jellegzetes
csoportját alkotják a szakrális kisépítmények, amelyek
a döntően katolikus vallású lakosság mély hitének
megnyillatkozásai. Az útmenti feszületek, vallásos
tematikájú köztéri alkotások egyben útmutatóul is
szolgáltak képletes és valóságos értelemben is.

|33
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|34

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
A falu építészeti környezete
meglehetősen homogén,
tekintettel arra, hogy a
jellegzetes
településszerkezet csápjaira
hasonló adottságú,
jellegvonású telektömbök
fűződnek fel. A településkép
meglehetősen laza, oldott a
„csápokat” elválasztó
nagyobb kertségek miatt.
Jellemző az előkertes
beépítéssel álló, döntően
oldalhatáros, földszintes
épületek sorától
meghatározott utcakép,
amely a központban zártabb
beépítésekkel egészül ki. A
nem lakófunkciójú területek,
így a település intézményközpontja, szintén
zökkenőmentesen
illeszkednek a kialakult
struktúrába.
Ez a viszonylag egységes
kép indokolatlanná teszi,
hogy az igazgatási területen
a beépített (falusias) és a
döntően beépítésre nem
szánt (egyéb) területeken túli
karaktereket határozzunk
meg a településképi arculat
szempontjából.

A falusias területek a
műholdképen piros
színezéssel ábrázoltak.

|35

FALUSIAS TERÜLET
Ezen a területen az 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.
Csanytelek településközpontjában a beépítési mód jelemzően
az utcavonallal párhuzamos, esetenként szabadon álló, vagy
oldalhatáros, előkert nélkül.

|36

|37

A központhoz csatlakozó területeken a hagyományos
beépítési módok mellett megjelennek az 1970-80-as évek
épületei. Ezek ún. csoportos beépítésű épületek, amelyek még
ma is kertvárosi jellegű, egységes, kellemes utcaképet
alkotnak.

|38

|39

Zákányszék közintézményei a falusias területen, lakóházakkal vegyesen települtek meg. Az építészeti kiképzésükben
és méretrendjükben is visszafogott, általában földszintes középületek jól illeszkednek a lakótömbök közé, nem bontják
meg a településszövet egységét.

|40

A településszerkezet nyúlványain jellemző a „fésűs”, azaz
oldalhatáros beépítés, utcavonalra merőleges beépítéssel.
Később jelentek meg a kockaházak, amelyek a szabadon álló
városi lakóház sajátos derivátumaiként értelmezhetők. A falu
utcáinak egyre ritkább beépítése sok helyen észrevétlenül
megy át a külterület sortanyáiba.

|41

|42

A korai kertészségek mintegy zárványokat alkotnak a község szövetében, ahogy a fejlődés során bekebelezett szoliter
tanyák, vagy hosszabb-rövidebb tanyasorok is. A XIX. század második felének és a XX. század elejének térképei
szerint Csany falu a mai Kossuth utcából és az arról fürt-szerűen leágazó, merőleges „csápokból” állt, míg Síróhegy,
Szentkút és a többi kertészség inkább egyes, lazább kapcsolatban lévő utcasorokból. A mai Csanytelek szövevényes
utcahálózata és telekszerkezete ezek fokozatos összeolvadása során jött létre, a XX. századra.

|43

A rendezett, derűs utcakép kialakulásában nagy szerepet játszanak a házak előtti gondozott előkertek és közterületek.

|44

EGYÉB TERÜLETEK
Az előző kategóriába nem besorolható, döntően nem beépített jellegű területek, mindenekelőtt a határ, a nagyobb
zöldfelület jellegű területek, közparkok, sportpályák, temetők, az ún. települési kihelyezett funkciók területe, majorok, a
falusias területek „csápjait” elválasztó belterületi kertségek, amelyek sok esetben sajátos arculattal rendelkeznek, ezek
azonban annyira szerteágazók és speciálisak, hogy átfogó jellemzésük nem lehetséges.

|45

Csanytelek legfontosabb természeti értékei a valamikor virágzó tanyavilág egyre halványuló vonásait őrző határban
találhatók. A beépített területeket övező táj a jellegzetes, sok védendő értéket tartogató élővilág ellenére alapvetően
mesterséges, a sok évszázados emberi beavatkozás hatására alakult ki. A mezőgazdasági, vízrendezési tevékenység
nyomán korunkra mozaikos tájszerkezet állt elő, amely még őrzi a vizivilág emlékeit.

|46

A község külterületének déli része a halastavakkal – a Csaj-tó az ország második legnagyobb összefüggő
halastórendszere –, valamint a Tisza menti árterület, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része. Ennek természetvédelmi
szempontból legértékesebb része a Csaj-tó és Dong-ér szalagja, ahol a különösen gazdag a madárvilág.
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|47

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.

|48

RAJZOS „SILLABUSZ”
Telepítés, beépítés
Az épületek elhelyezésekor figyelembe
kell venni a telek geometriai
adottságait, attól indokolatlanul eltérni
nem szerencsés. Az utcafronttól
túlságosan hátrahúzott épület
elhelyezés 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.

|49

A Csanytelek központjának
egyes utcaszakaszain
jellemző zártsorú beépítés
esetén különösen fontos az
utcavonal tartása, hogy a
szomszéd épületek tűzfala
takarva legyen.

A zárt térfal megszakítása
takarás nélküli tűzfalakhoz
vezethet, ahogy újabb
oldalszárnyak építése is.

|50
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.

Tetők
Az újonnan épülő épület tömegének
meghatározásakor figyelembe kell
venni a környező épületek tetőzetének
jellegzetességeit.
Csanytelek hagyományos
építészetében az utca felől oromfalas,
tetőidom volt meghatározó. Toldott
tornác építésekor az épület tömege
aszimmetrikussá vált.

|51

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.

|52

Tetők
Mozgalmas tetőfelületek általában
tágas, szabadon álló 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.

|53
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.

|54

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.

|55
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 homokháti 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.

|56

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.

|57

TETŐK
A magastetők héjazatának anyaga a településkép
harmóniájának fontos összetevője. A hazai meteorológiai
viszonyokhoz, az építéstechnikai adottságokhoz,
Csanytelek kialakult sziluettjéhez alapvetően a (lehetőleg
természetes színű, textúrájú) pikkelyfedések illeszkednek. A
„pikkely” kifejezés itt elsősorban arra utal, hogy viszonylag
kisméretű elemek egymásra takaró rendszeréből áll össze a
fedés, amely struktúra a legkülönbözőbb méretű és
geometriájú tetőfelületek fedésére alkalmas.

|58

ÁRNYÉKOLÁS
A klíma megváltozása
elengedhetetlené teszi az
épületek hővédelmének,
ezen belül a nyílászárók
külső árnyékolásának
megoldását. Szerencsére
mindig „kéznél lévő”,
történetileg jól bevált
megoldás a zsalugáter,
amely hajdan az ablakok
jelentős része előtt
megtalálható volt.
Elegáns, házainkat öltöztető
szerkezet, amely az esetek
döntő többségében pozitív
módon befolyásolja a
homlokzati megjelenést.
Kényelmesebb a redőny
kezelése, ennek beépítése
azonban csak akkor
optimális az utcakép
szempontjából, ha
szerkezete (redőnyszekrény,
vezetősínek) rejtve marad.

|59

KERÍTÉSEK
A kerítések az utcaképek legfontosabb épített
kiegészítő elemei, amelyek vagyonvédelmi
funkcióik mellett fontos térformáló szereppel is
bírnak. Igényes építészeti kialakításukkal sokszor
az épületekkel egyenrangúvá válhatnak.
Általánosságban elmondható, hogy előkert
nélküli, utcafrontos beépítésnél tömör kerítést
alkalmaztak, ennek anyaga lehet deszkapalánk,
de épített szerkezet is.
A külterület tanyáit általában jellegzetes, hasított
akáckaró kerítéssel vették körül, de sokszor
alkalmazták e megoldást a belterületen is.
A lazább, oldottabb utcaképet alkotó előkertes
területeken az áttört kerítés dívik, mely falazott
pillérek közötti betételemekből áll. A betétek
lehetnek hézagos lécburkolatból, de igényesebb,
tartósabb megoldásként kovácsoltvasból, vagy
merev, ún. heidecker-hálóból is. Az utcakép
szempontjából semleges, nem zavaró az
egyszerű drótháló alkalmazása, míg kifejezetten
előnyös az élősövény.

|60

SZÍNEK
A tradicionális „népi” építészetben az
alapszín a fehér volt, amiben leginkább
praktikus megfontolások játszottak közre:
a meszelés volt a legolcsóbb. Később
egyre színesebbekké váltak az épületek,
a lakosságra „bátor” színhasználat volt
jellemző. Hogy ez nem vezetett
kellemetlen utcaképekhez, annak oka a
jóízlésen túl a földszínek alkalmzása volt.
Persze, korábban nem lehetett
hozzájutni a divatos szintetikus
festékekhez.

|61

RÉSZLETEK

|62
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Utcák, terek |63

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 város sajátossága a folyamatos megújulás, ahogy az élet
alapfeltétele is a sejtek állandó cserélődése miközben a szervezet ön azonos
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.

Tradicionális díszítő elemek, hagyományos tömegés homlokzatformálás, természetes anyagok és
föld színek használata teszi harmonikussá és
egyben elegánssá az épületegyüttest.

Utcák, terek |64

A „széphez” sokszor elég a legegyszerűbb forma, a
természetes anyagok, színek.

Utcák, terek |65

A történeti forma és anyaghasznáalat mai
részletképzéssel párosul a temetőkápolna
épületén.

Utcák, terek |66

A hagyományos magyar falusi építészet megszokott elemei jelennek meg a képen látható
épületen. Fehér falak, sötét tető, „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.

Utcák, terek |67

A formálás eszköze az arányosan
kialakított, jól átgondolt, rendezett
nyílásrendszer. Az építészethez sokszor
éppen elég fal, nyílás, tető. A
legalapvetőbb „szabályok” szinte alig
változnak az idővel.

A funkcióját szépen kifejező
modern üzemi épület.
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Utcák, terek |68

UTCÁK, TEREK

A közterületek komfortja és esztétikája alapvető jelentőségű a településképi arculat szempontjából.

Utcák, terek |69

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.

Utcák, terek |70

A település hangulatát befolyásolja minden,
az utcákon, tereken elhelyezett kiegészítő
elem, legyen az művészeti alkotás, utcabútor
vagy közmű jellegű létesítmény.

Utcák, terek |71

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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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
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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 igényesen kidolgozott, visszafogott formálású táblák jól illeszkednek a természeti tájba is, az általuk hordozott
információk segíthetik a környezet értékeinek megismerését.
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