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1.  

BEVEZETÉS
„ A szépet a kevésbé széptől sokszor csak nagyon kis különbségek választják el.”  
Janáky István

Az építészetet szokás megfagyott zeneként emlegetni. És valóban nagyon 
sok hasonlóságot találhatunk egy zenemű és az építészet között. Az építészet 
sokszínűségét a változatos utcák, terek, épületek sokasága adja, mint egy 
zenekarban a sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, ütős hangszerek. Ugyanakkor, 
ha ezek egymásra tekintet nélkül zenélnek, lehet külön-külön még szép dallam 

1
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is amit játszanak, az összkép hamis. Ugyanígy a házak is lehetnek eltérőek 
egymástól, régiek, újak, lakóépületek, középületek, de ha nincsenek tekintettel 
egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet alakítanak ki.
A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek meg-
ismertetésével és útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit.  
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon 
építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez is illeszkedik, 
azt ízléssel viszi tovább.
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési 
szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a helyi értékek megis-
mertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. Az unalomig másolt, giccses, 
sokszor import utánzatok helyett a településhez illeszkedő választási lehetősé-
gek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi szabadság megismertetése. 
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást 
és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni. Ahogy a település tör-
ténete sem befejezett, hanem folyamatosan továbbíródik. Ezért ha újabb szép 
ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, ezáltal büszke 
lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt. 
Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van szomszédaival, településével. Valódi 
gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megis-
merik, szeretik és békében élnek egymással. Igaz ez az emberi kapcsolatoktól a 
zenén át, egészen épített környezetünkig.

2.  

3.  

4. 
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
BEMUTATÁSA
Hódmezővásárhely nevét hallva az átlagembernek több minden is felrémlik: a második legnagyobb területű magyar város, 
Kökénydomb őskori leletei, a kerámiaművészet, talán Tornyai és a vásárhelyi kötődésű festőművészek. Kevesen vannak 
azonban, akiknek fantasztikus épített öröksége, sok egyedi vonást felmutató építészeti arculata ugrik be először. Holott a 
településkép, sok durva beavatkozás ellenére, a mai napig makacsul őrzi a tradicionális, csak az alföldi tájra jellemző me-
zővárosi települési kultúra páratlan emlékeit. Ez az örökség ugyan, a környék településtörténetének több ezer éves gyöke-
reihez, vagy a „Hód” helynév 1231-es első említéséhez képest nem túl régi, - legidősebb rétegei is csak a XVIII. századból 
erednek – de jelen van a város területének nagyobb részén, alapvetően meghatározva azt a „valamit”, amit Vásárhelynek 

2
hívunk. Az itt élők büszkén elmond-
hatják: az építve rombolás rövidebb-
hosszabb korszakait leszámítva, az 
ősök hagyományához méltó települési 
környezet formálása az Ótemplom 
felépítésétől kezdve a mai napig 
tart. Egyaránt részt vettek ebben a 
mezőváros polgárai, névtelen építte-
tők, ismert, vagy ismeretlen pallérok, 
ácsok, kőművesek, de a legnagyobbak: 
Ybl Lajos, Sándy Gyula, Borsos József, 
Id. és Ifj. Janáky István is, hogy csak a 
legnagyobb neveket említsük. 
Felelősség, ugyanakkor nagy megtisz-
teltetés is folytatni, részesévé válni a 
hagyománynak, kapcsolódni a kultu-
rális folyamatosságba, egy újabb - és 
nem a leggyengébb - láncszemét létre-
hozva a vásárhelyi tradícióknak. A kon-
tinuitás fenntartása természetesen 
nem a minden áron való ragaszkodást 
jelenti a múlt emlékeihez, értékrend-
jéhez, hanem az évszázados építési, 
fejlődési folyamatba való szerves 
illeszkedést. Ez természetesen magas 
fokú „empatikus” készséget követel 
meg öröklött értékeinkkel szemben és 
nem utolsó sorban a kompromisszu-
mokra való hajlandóságot. A cserébe 
kapott organikus fejlődés lehetősége 
viszont nem akármilyen súlyú tényező-
ként esik latba.
A városra jellemző tradíciók gyökerei 
a település történetének sajátos-
ságaiban keresendők. A középkori 
Hódvásárhely, – mint neve is jelzi 

5.  

6.  
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– több település össze-olvadásával 
keletkezett. Hódot először 1231-ben 
említik Csák Miklós végrendeletében. 
Kezdetben talán jelentősebb lehetett, 
mint Vásárhely, hiszen itt állott a két 
település plébániatemploma. Hód a 
mai Újváros déli részén, Vásárhely pe-
dig a Bajcsy-Zsilinszky utcától északra, 
Susán területén helyezkedett el. 
A török hódoltság kora a település és 
városszerkezetben alapvető, máig 
kiható változásokat hozott. A környék 
kisebb falvainak, mezővárosainak 
pusztulásával megkezdődött a nagy 
határú Hódmezővásárhely kialaku-
lása. A kihalt falvak, puszták határát 
fokozatosan Hódvásárhely veszi bir-
tokába, és valószínűleg a lakosság egy 
jelentős része is beköltözik a városba. 
E folyamat távoli következménye lesz 
majd a tanyarendszer kialakulása a 
XIX. században. 
A XVIII. században a Károlyi család 
dél-alföldi birtoktestének részévé vált 
település jelentősége csökkenni látszik, 
a földesúr maga nem is rezideál falai 
között, csupán tiszttartóit helyezi ide. 
A Károlyiak építési tevékenysége azon-
ban így is jelentős. Katolikus telepese-
ket hoznak, akik számára új városré-
szek épülnek. A XVIII. század hetvenes 
éveiben így jött létre Csúcs elődje, 
majd a XIX. század elején Újváros. Ezek 
utcarendszerében már megfigyelhetők 
a mérnöki tevékenység nyomai, szem-
ben a korábbi eredetű Susán, Tabán 

és Tarján máig fennmaradt halmazos településszerkezetével. A XVIII. századig 
beépítetlen területen felépül a református Ótemplom és a katolikus templom az 
uradalmi központtal, ezzel megindul a mai városközpont kialakulása és a város 
térbeli egységesülése. Tipikus alföldi városkép jellemző ekkor a településre: 
viszonylag kis helyen összpontosulnak az egyházi építmények várossziluettet 
meghatározó tornyaikkal, körülöttük földszintes parasztházak tömege. E lát-
vány délen a Hód-tó vízfelületén tükröződött.
A fejlődés a XIX. század közepéig jórészt mennyiségi volt, a város arculatán alap-
vető változásokat nem okozott, mindössze területének és a lakosság számának 
növekedéséről beszélhetünk. Kivételként néhány nagyobb középület felépítését 
említhetjük (Ógimnázium, Újtemplom, stb.), a településkép azonban továbbra is 
jellemzően falusias maradt. Új dimenziók a földesúri függőség megszűnésével, 
illetve a dualizmus korának gazdasági fellendülésével nyíltak. Ekkorra tehető a 
város társadalmi képét 1945-ig meghatározó paraszt-polgári, cívis réteg végső 
kialakulása. 
A Kiegyezés után öntudatra ébredt mezővárosi polgárság reprezentációs igénye 
hozta létre a máig meghatározó közösségi épületek egész sorát (Városháza, 
Bethlen Gimnázium, Fekete Sas Szálló), amely az eklektikus, illetve historizáló 
stílus alkotásai. Elnyerte formáját a Kossuth tér, hiszen a múlt század végéig 
nem volt a városnak méretéhez és jelentőségéhez méltó főtere. A tér környékén 
sűrűsödnek Vásárhely legjelentősebb eklektikus-szecessziós épületei. A város 
léptékét meghaladó méreteikkel furcsa feszültséget teremtenek a szomszédsá-
gukban álló földszintes cívisházakkal. 
A földesúr téglaégetési monopóliumának megszűnésével fellendülő téglagyár-
tás sajátos egyedi színnel gazdagította a város építészetét a XIX. század végé-
től. Elterjedtek a fagyálló téglából készülő homlokzatok, a tehetős nagygazdák, 
polgárok városi házai téglából, de legalább is préstégla főhomlokzattal épültek. 
A préstégla alkalmazása olyannyira közkedveltté vált, hogy ez lett a vásárhelyi 
építészet legmarkánsabban kirajzolódó vonulata mindmáig.
Az árvíz elleni védekezésül 1879-ben épített Kőfal középkori városfalakhoz 
hasonló módon fogta egységbe a várossziluettet. A Kőfal hosszan elnyúló hori-
zontális vonalát a városközpont tornyainak és bérpalotáinak vertikális hangsúlya 
ellensúlyozta az Alföldön páratlan összképet teremtve ezzel. Ezt a látványt 
emelte ki az új Szegedi út (ma Ady utca) vonalvezetése is, mely a városháza irá-
nyította az érkezők figyelmét és beépítésének szellős, villasor-szerű kialakítá-
sával, már-már üdülőhelyi hangulatával határozta meg a városból szerzett első 

benyomásokat az ideérkező idegenek 
számára.
A városkép alakításának eme haladó 
hagyományai – melyet már 1901-ben 
rendezési terv formájában kodifikáltak 
– szakadtak meg időről-időre 1945. 
után. A városközpont paneles beépí-
tése durva és jóvátehetetlen beavat-
kozás volt az elődök által ránk hagyott 
építészeti örökségbe. A nagyüzemi 
technológiával épült házak nem vették, 
nem vehették figyelembe a város ere-
dendően más léptékét, egyediségét. 
A tízemeletesek látványa az, amely 
ma először tűnik fel az érkezőknek és 
árnyékukból csak később bújnak elő a 
barokk templomtornyok, a városháza 
eklektikus tornya és a szecessziós 
kupolák. 

7.  
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ÖRÖKSÉGÜNK / MŰEMLÉKEK
Hódmezővásárhely épített örökségének leginkább exkluzív „darabjai” az or-
szágos védettséget élvező műemlékek. A történeti épületállomány tömegén 
belül a „jéghegy csúcsát” jelentik kiemelkedő építészeti, vagy történeti, néprajzi 
jelentőségük okán. Számukat mindenekelőtt a hivatalos örökségvédelem aktu-
ális tendenciái határozzák meg. Az elmúlt évtizedekben a műemlékes szakma 
erősen „középkorcentrikus” volt, legfőbb értéknek az eltelt időt tekintette, 
így Vásárhely érthetően „műemlékszegény” település. Mindez változóban van, 
így folyamatosan kerülnek országos védelem alá a város kiemelkedő épületei. 

3

8.  

„Bármelyik rétegét is tagadjuk meg, fojtjuk el saját történelmünknek, az a nemzeti, táji, 
kulturális és történeti identitástudat belső meghasonlottságához vezet. Minden igazi 
kultúra alapja az ősök tisztelete.”
Meggyesi Tamás: „Utcák és terek az alföldi kertes településekben”
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Az utcakép a Kossuth Lajos úton rendezett, követhető. Az út felé elsősorban 
oromfallal néznek a lakóházak.

Szakmai versenyben, építészeti 
tervpályázaton nyerte el a Városháza 
tervezésének jogát Ybl Lajos, Miklós 
unokaöccse. A neoreneszánsz épület, 
s mindenekelőtt a városba beveze-
tő Ady út tengelyébe állított karcsú, 
tűzfigyelő körüljárós tornya a városkép 
meghatározó momentuma.  A Kossuth 
térre néző gazdagabban tagolt fő-
homlokzattal szemben oldal- és hátsó 
homlokzatai egyszerűbbek, monotoni-
tásukat cizellált, a francia reneszánsz 
világát idéző tetőfelépítmények oldják.

9. 

10. 
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A legöregebb épségben fennmaradt 
emlék, a református Ótemplom a 
XVIII. század elején épült korabarokk 
stílusban. A „barokk” itt inkább tör-
téneti- mint stílusmegjelölés, hiszen 
az Ótemplom leginkább a Partium és 
Erdély rurális későreneszánsz építé-
szetének hatásait tükrözi. Mozgalmas 
tömegű, robosztus épület, amelyen 
még érződnek a középkori építészeti 
hagyományok. Különlegességét az 
erdélyi tatár betörések hatására a 
XVIII. század elején épült lőréses erőd-
fal adja. Ez az egyik legkésőbbi ilyen 
jellegű védelmi létesítmény a történeti 
Magyarország területén.

11.  

12.  
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Az Ótemplom és erődfal együttesének 
kiegészítője az ótemplomi magtár, ún. 
népi barokk stílusban épült. Legfon-
tosabb „díszei” a hullámos oromfal 
és az arányos tömeg, a főhomlokzat 
eklektikus tagozatai késői átalakítás 
eredményei. A XX. század második 
felében a Kossuth tér keleti mellék-
terének kialakítása és a Szőnyi utca 
körüli lakótelepi beépítés felülírta az 
épület eredeti kontextusát. A tér- és 
időbeli összefüggéseiből kiszakított 
magtár és a környező terek, illetve 
épületek léptékkülönbsége kiéleződött, 
a kis épület múzeumi tárggyá vált. A 
szerencsés képkivágásnak köszönhe-
tően a fotókon az építészeti együttes 
harmonikus összképe dominál.

13.  

14.  
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A XIX-XX. század fordulója, a dualista 
berendezkedés gazdasági virágkora. 
Mindez az építészetben is kifejező-
dik, előkelő helyet követel magának 
Mammon templom a város főterének 
kereszttengelyében. A kissé hivalkodó 
későeklektikus-szecessziós banképü-
let akármelyik nagyvárosban megállná 
a helyét. A település léptékéhez viszo-
nyítva hatalmasnak tetsző kupolája 
méretei ellenére sem nyomja agyon 
környezetét, az intenzív fásítás jótéko-
nyan kitakar belőle egy-egy darabot, 
a fák között csak egy-egy intimebb 
részlete villan fel. A Kossuth tér fái sokszor csak a tető-

felépítményeket engedik láttatni, így 
ezek szerepe felértékelődik. Szeren-
csére rengeteg a míves részlet a Posta 
épületének a francia reneszánszra 
hajazó eklektikus sarokpavilonjain is. 
A kései eklektika sokszor túlhajtott, 
vibráló építészeti megoldásainak létjo-
gosultságát mindenekelőtt a korabeli 
kivitelezők ma már elképzelhetetlenül 
magas szintű mesterségbeli tudása 
igazolja. 

15.  

16.  

17.  
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A Pártos Gyula által tervezett és 
1905-re megépült Fekete Sas Szálló 
a város talán legreprezentatívabb 
eklektikus-neobarokk műemléke. A 
főhomlokzat a Kossuth tér Hódi Pál ut-
cához csatlakozó szakaszára néz, a tér 
főtengelyétől kissé elhúzva. Az enyhe 
kiülésű középrizalit gazdagon tagolt 
törtvonalú oromzattal és bádoggal 
fedett kupolával hangsúlyozott, ahogy 
az az előképül szolgáló főúri kasté-
lyok esetében is általános. A szálló 
nagytermének nagyfesztávú vasbeton 
födéme a magyar vasbeton építészet 
egyik korai emléke, tervezte Zielenski 
Szilárd a vasbeton alkalmazásának 
magyar úttörője.

18.  

19.  
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Menyire más, mennyivel nyugodtabb 
a klasszicizmus hangvétele! A magyar 
vidék jellegzetes, mindig magáé-
nak érzett stílusa köszön vissza az 
Ógimnázium homlokzatain. Néhány 
ókori ihletésű építészeti elem haszná-
latával és a klasszikus arányok szigorú 
megtartásával is tekintélyt parancsoló, 
mégis derűs épületet tudtak emelni. 
A részletek persze itt sem hiányozhat-
nak. Az ablakszerkezet kiváló aszta-
losmunka, a rendeltetésnek 
és a szerkezet építészeti szerepének 
megfelelő visszafogott díszítéssel.

20.  

21.   
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A Kaszinó épülete vásárhely téglaépí-
tészetének egyik legfantasztikusabb 
emléke, 1901-ben épült Sándy Gyula 
tervei szerint szecessziós stílusban.  
A részletek hallatlan gazdagsága tűnik 
fel: változatos téglakötések, faragott 
fa ereszdeszkázat, sgrafittós faltük-
rök, díszbádog üstök. A tervező és a 
kivitelezők biztos szakmai tudásuk 
birtokában szinte tobzódtak.

22. 

23. 
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A Gimnázium historizáló épülete az 
északnémet téglagótika hatásait 
mutatja, erőteljes, már-már komor 
tömegét változatos tetőfelépítmények 
lazítják. A préstéglával burkolt hom-
lokzatokon az építők mindent bemu-
tattak, amit a téglával művelni lehet. 
Hasonló megfogalmazásban épült a 
főépület, a tornaterem, a gondnoki 
lakás, - és persze a kerítések is - így 
harmonikus, városképet meghatározó 
együttes jött létre.

24. 

25. 
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Az „igazi” Ybl, Miklós is otthagyta 
kezenyomát a városképen, nevéhez 
fűződik a katolikus templom három-
hajóssá bővítése. A barokk épület 
tornyának párnatagos sisakja sok 
magyar város sziluettjében feltűnik 
és mindig fontos eleme volt Vásárhely 
településképének is. A városközpont 
déli feltárulásában játszott szerepe 
természetesen jelentősen degradáló-
dott a környező panelházak felépülte 
után.

26. 

27. 
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Ahogy mondani szokták: minden 
kornak megvan a joga, hogy otthagyja 
lenyomatát a települések arculatán. 
A késő modernizmus egy egészen 
kiváló alkotással jelentkezett Vásár-
helyen, melyet helyi kötődésű művész, 
a XX. századi magyar építészet egyik 
legnagyobb alakja id. Janáky István 
tervezett. A Művelődési Központ 
felépültével a város visszavonhatat-
lanul felkerült a hazai modernizmus 
építészeti térképére. Az épület – értő 
rekonstrukciójának is köszönhetően 
– máig nem vesztett hatásából, így 
méltán lett a viszonylag ritka (közel) 
kortárs műemlékek egyike.

28.  

29.  
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A környezetéből erőteljes, éles kontúrral kimetszett tömegkompozíció és a 
felhasznált építőanyagok tökéletes egységben vannak, a tagolatlan, bütü jellegű 
oldalhomlokzatok formálása maradéktalanul engedi érvényre jutni a tégla 
textúrájának időtlen szépségét, melyet a főhomlokzat könnyed, áttört faszer-
kezete ellenpontoz. Nem nehéz felfedezni a Vásárhelyen oly gyakori paraszt-
polgári gazdaházak várfalszerűen felmagasodó nyerstégla tűzfalainak ihletését, 
párhuzamba állítva a hely szellemére mindig érzékeny modern finn építészet 
hatásával.

30. 

31. 
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A Zsinagóga szecessziós épületét 
zsúfolt, keleties részletek, kissé 
szertelen, hullámzó tömegformálás 
jellemzi. Egész megjelenése, beépí-
tési módja ellentéte környezetének, 
mégsem idegen a városképben. Jó 
példája annak, hogy az extremitásnak 
kivételes esetben éppúgy helye lehet a 
városépítészet eszköztárában, mint az 
illeszkedésnek. Ennek feltétele, hogy 
az építtető közösség identitáskifejező 
szándéka ezt indokolttá tegye és a 
tervező, illetőleg az építők birtokában 
legyenek a választott külön útjukat 
legitimáló mesterségbeli tudásnak.

32. 

33. 
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A XVIII. század végén emelt 
klasszicizáló-későbarokk Újtemplo-
mon jól tetten érhető az Ótemplom 
építészeti hatása: nyolcszögű záródá-
sa és a homlokzat tagolása is hasonló. 
Tornyának párnás sisakja még barokk 
hagyomány, az órapárkány alatt 
körbefutó konzolos tűzfigyelő erkély 
a környékén több helyen is előforduló 
helyi jellegzetesség (Tótkomlós, Oros-
háza, Békés, stb.). Az oldalhomlokzatok 
erőteljes falpillérekre terhelő boltövvel 
kialakított fülkeszerű tagolása általá-
nosan elterjedt megoldás a Viharsarok 
protestáns templomépítészetében.

34. 

35. 
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Az unitárius gyülekezet nem központi 
fekvésű, forgalmas helyen, hanem 
a lakóterületek közé visszahúzott, 
intim teresedésen, a rövid kis Völgy 
utca tengelyében építette fel, szerény, 
ugyanakkor építészetileg igényesen 
megkomponált neogótikus templomát. 
Az épület és települési kontextusa itt 
csak együtt értelmezhető, az építé-
szeti hatás egyik fontos összetevője 
templom és környezet egyedi viszonya.

A XIX. század első felének klasszicizáló 
építészetében a tömegesség, a falfe-
lületek uralkodnak, a nyílások aránya 
jóval kisebb, méretüket, elhelyezkedé-
süket a korabeli mesterek által készség 
szinten ismert klasszikus formatan 
szabályai határozzák meg. Ugyanez 
vonatkozik a részletekre is, amelyek 
meghatározott összefüggésrendszer 
szerint viszonyulnak az egészhez 
éppen ezért érezhető ma is időtlenül 
harmonikusnak a kor építészete.

36. 

37. 
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Neoreneszánsz tetőfelépítmény az 
Andrássy út egyik eklektikus palotáján. 
A pavilon nem pusztán öncélú motí-
vum, szerepe az építészeti mondani-
való aláhúzása, hangsúlyozása. 
Itt a lakóház szimmetriatengelyét 
emeli ki a középrizalitot koronázva.  

38. 

39. 
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Egyes esetekben ezek a lakóépülettől 
külön egységben is állhattak.
A legkorábbi épülettípusokra a népi 
építészet rendkívül kiérlelt arányrend-
szere jellemző. Díszítésük mértéktartó, 
legfeljebb a nyíláskeretezésekre, az 
oromzat deszkázatának és a faszer-
kezetek fűrészelt díszítésére korláto-
zódik. A legtöbb esetben azonban a 
szerkezet és funkció tökéletes össz-

hangja adja az esztétikai hatás döntő 
részét. Az emberi lépték, a nyílások és 
a tömör falak, a világos és sötét felü-
letek kiegyensúlyozott rendje ma már 
utánozhatatlan harmóniát teremt.

Az eklektika kora áthúzódott a XX. 
század elejére is. Ezen a sarokházon 
árulkodó az ablakok nagyobb mérete, 
korábbiaktól eltérő arányrendszere és 
a modernebb redőnyszerkezet alkal-
mazása, míg a homlokzati tagozatok 
még neobarokk stílusúak. Az utcasa-
rok átfordítását díszbádog borítású 
kupolával jelölték meg, felismerve az 
épület telkének településszerkezeti 
jelentőségét.

Egészen a XX. századig jórészt ha-
gyományos szoba-konyha-kamra egy 
traktusos elrendezésű, három osztatú 
parasztházakban élt a lakosság jelen-
tős része. Ezek szinte kivétel nélkül 
földfalazattal épültek. A jobbágyfel-
szabadítást megelőző korszak néprajzi 
szempontból is igen értékes, jó állapot-
ban fennmaradt emléke az Árpád utca 
21. alatti tájház, amely a XVIII. század 
végén épült. Ez a parasztháztípus 
rendszerint oldalhatáros beépítés-
ben fordul elő, de a korai időszakban 
– a telkek rendezése előtt – ez nem 
lehetett kizárólagos. Főhomlokzatát 
legtöbbször két ablak és a gyalog-
bejáró 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.

40. 

41. 
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Az épülettagozatok minél plaszti-
kusabb megformálása gyakorlati 
jelentőséggel is bírt. Az erősen kiülő 
szemöldökpárkány esztétikai szerepe 
mellett a csapóesőtől is védte az alatta 
elhelyezkedő nyílászáró szerkezetet.

A képen jól látható mennyit veszt 
rajzosságából a homlokzat a tagoza-
tok indokolatlan egyszerűsítésével. 
A történeti építészetben az egyes 
tagozati elemek rendjét, elhelyezke-
dését legtöbbször kőkemény alaktani 
szabályok határozták meg. Egy-egy 
motívum (itt éppen az ablakot keretező 
összetett profil) eltávolításával hamar 
felborul a rend.

42. 

43. 
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Kisnemesi kúriák hangulatát idézi ez 
a klasszicista porta. Leghatásosabb 
eleme a dór jellegű oszlopokkal képzett 
lopott tornác. A derűs hangulatú, kissé 
vaskos formálás jó példája annak 
hogyan termékenyítették meg a klasz-
szikus stílusirányzatok a mezőváros 
alapvetően paraszti gyökerű építési 
kultúráját.

44. 

45. 
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Az utcahálózatot szemügyre véve erőteljesen megmutatkozó kettősséget ész-
lelünk. Élesen elkülönül egymástól a szabálytalan és a szabályos, de legalább is 
szabályosságra törekvő utcavezetés rendszere. Ez a kettősség a város legősibb 
építészeti öröksége. Tekintve, hogy Hódmezővásárhely területén a települési 
kontinuitás az Árpádok korától napjainkig fennállt, joggal feltételezhető, hogy a 
mai struktúra legősibb rétegei még a késő középkor, kor újkor századaiból szár-
maznak. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Susán, Tabán és Tarján meglepő 
épségben fennmaradt ágas-bogas településszerkezete Hódmezővásárhely 
történetiségének egyedülálló, országos viszonylatban is figyelemre méltó 
illusztrációja.
A török idők elmúltával Vásárhely a Károlyi család birtokába került, de viszony-
lagos szabadságra tett szert a feudális hatalomtól, igazi mezővárossá vált. A 
lakosság szaporodásával a település homogén társadalmi szerkezete a XIX. 
század végére erősen differenciálódott (Szántó Kovács János mozgalma) és ez 
rávetült a város szerkezetére is. A központtól a szélek felé koncentrikus gyűrűk-
ben helyezkedtek el az egyes csoportok, természetesen vagyoni helyzetüknek 
megfelelően. A Városközpont emeletes bérpalotáiban a polgári, nagypolgári 
elit, a központhoz csatlakozó mezővárosi jellegű, zártsorúan épült, szárazkapus 
cívisházakban a paraszt-polgári réteg élt, míg a külső övezetek falusias utcái-
ban az agrárproletárság zömében fésűs beépítésű parasztházait találjuk. Ez a 
hármas tagozódás – csekély kiterjedésű városias központ, azt övező földszintes, 
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zártsorúan beépült mezővárosi jellegű, kijjebb falusias településrészek – jel-
legzetesen magyar városfejlődési út. Mindezt a hatalmas (a mai Békés megye 
néhány települését is magába foglaló) határ tanyavilága övezte.
A dualizmus korának a vasút megérkeztével fellendülő iparfejlődése magával 
hozta a hagyományos településszerkezetbe nehezen illeszthető kiterjedt iparte-
rületek létrejöttét. Ezek kezdetben a már meglévő lakóterületekhez csatlakozva, 
vagy azokba beékelődve települtek. Néhány igazán szép indusztriális épület 
származik ebből az időszakból, mint pl. a téglagyár, vagy a malom együttese. 
Összefüggő monofunkciós ipari zónák 1945 után alakultak ki a belterület északi 
és észak-keleti részéhez csatlakozva.  Napjaink tendenciája a gazdasági terület 
keleti irányú terjeszkedése, Újváros területéhez csatlakozóan.
Amit a fentiekben felvázolt fejlődéshez a „szocializmus építése” hozzátett az a 
Hódmezővásárhely adottságaira, kialakult mezővárosias értékeire nem figyelő 
erőltetett városiasítás volt, kezdetben a maga három-négyemeletes blokk-
házaival, majd öt-tízemeletes paneljaival. Persze, ebben az időszakban aligha 
számított életképesnek az a város, amely nem mutatta fel a maga többszintes, 
iparszerű technológiával épülő lakóházait, intézményeit. Hogy ezek agyon-
nyomják környezetüket és később szinte megoldhatatlan gépjármű-elhelyezési 
problémákat indikálnak, az egy másik kérdés, mert ugye mindennek ára van. A 
folyamat eredményeképp a központi területek szerkezete visszavonhatatlanul 
mozaikossá, kollázs-jellegűvé vált, ahol „mindennaposak” a gyökeresen eltérő 
karakterű beépítések közti karambolok. 
A megbomlott egyensúly helyreállítása mindezidáig nem sikerült, a fogyasz-
tói társadalom korának a városközpont „hóna alá” települt, sivár parkolókkal 
övezett bevásárlóközpontjai igen nehezen (őszintébben: sehogy) integrálhatók 
a hagyományos településszerkezetbe. Ugyanakkor a Belváros közelmúltban 
lezajlott rekonstrukciójának eredményei, az ott általános kiemelkedően magas 
építészeti színvonal mindenképp reménykeltő. Folytassa, Vásárhely! 
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BELVÁROSI TERÜLET

46. 

47. 

A település térbeli összeolvadása a XVIII. század elejétől kezdve ment végbe a mai Belváros kiépülésével. Az Ótemplom 
közelében jött létre a piactér (mai Kossuth tér), míg a központ és a korábbi eredetű Susán érintkezési pontján kialakult a 
Kálvin tér. A centrumnak ez a jellegzetes, két tér által meghatározott dualitása a város településszerkezetének egyedi 
vonása. 
Hódmezővásárhely várossziluettje a klasszikus alföldi mezővárosokra jellemző képet mutatja: a horizontálisan elte-
rülő földszintes beépítésű területek felett kis kiterjedésű, vertikális jellegű centrális mag uralkodik templomtornyaival, 
kiemelkedő lakó- és középületeivel. Ez a „vékony” igazán nagyvárosias réteg a Kossuth tér és a Kálvin tér, illetve a kettőt 
összekötő híres „Vásárhelyi Promenád”, az Andrássy út körül összpontosul. 
A Belváros többi területe már inkább kisvárosias jellegű, földszintes beépítésű zóna. Itt találjuk meg leginkább azt a 
hamisítatlan paraszt-polgári miliőt, amelyet az átlagember leginkább vár a várostól Németh László Égető Eszterét, egyéb 
olvasmányait, vélt, vagy valós benyomásait idézve. A viszonylag széles, fásított, melankolikusan csendes utcákban úgy 
érezni az idő megállt, de legalább is erősen meglassult. A hatalmas méretű zártsorú, szárazkapus épületek átriumszerű 
udvaraikkal jellegzetesen magyar és jellegzetesen nagyalföldi hagyomány képviselői.
A Belváros tehát két részre osztható: egy nagyvárosias jellegű magra, ahol a zártsorú, általában egyemeletes beépítés 
dominál, de megtalálhatók nagyobb szintszámú, akár körülépített udvaros, bérpalota jellegű házak is, míg a kisvárosias 
területeken a földszintes cívisházakkal szegélyezett utcák vannak többségben.  
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48. 

Klasszikus mezővárosi karakterű 
lakóterületek teszik ki Hódmezővá-
sárhely belterületének döntő részét, 
benne a város legrégebben beépült 
területeivel. Susán, Tabán és Tarján 
– talán még a koraújkorból eredez-
tethető örökségként - szabálytalan, 
halmazos beépítésűek. Noha a házak 
legöregebbjei ezeken a területeken is 
a XIX. sz. közepéről származnak, az 
épületek nem túl magas életkora nem 
mond ellent a szerkezet ősiségének, 
ami sokszor jóval archaikusabb elem 
mint maga az épületállomány. Az 
egymással nem összefüggő település-
részek sziget-szerű jellegéből fakadó 
öntörvényű, befelé forduló szerkezeti 
fejlődés eredményezte az utcaháló-
zatot. A városrészek kialakulásának 
időszakában a telkek kerítetlenek 
lehettek a szabálytalanul álló házak 
közötti csapások, ösvények helyén 
rögzültek idővel a mai utcák. A hálózat 
gerincét alkotó jelentősebb tengelyek-
ről a levél erezetéhez hasonlóan válnak 
le a kisebb utcák. Jellemző a nagyobb 
teresedések hiánya, csak kisebb, igen 
hangulatos utcabővületek alakultak ki. 
A nagyméretű telektömböket zsákut-
cák tárták fel, ezek később fokozato-
san át is törhették a tömböket, újabb 

részekre osztva azokat. A zsákutcák 
szokatlanul nagy száma még ma is 
szembetűnő.
A XVIII. század hetvenes éveiben 
Csúcs, majd 1808-ban egy, a Belvárost 
pusztító tűzvész után, Újváros utcáit 
jelölte ki a Károlyi-uradalom. Ezen 
városrészek szerkezetében egyértel-
műen tetten érhető a mérnöki preci-
zitás. Az utcák derékszögben metszik 
egymást, bár a tömbök mérete eltérő.
A mezővárosi területek zömmel lakó-
területek, földszintes családi házas 
(egy lakásos) épületekkel, melyek 
vegyesen zártsorú (utcavonallal 
párhuzamos tetőgerincű), hézagosan 
zártsorú, vagy fésűs, oldalhatáros 
(utcavonalra merőleges tetőgerincű) 
beépítésben állnak, döntő többségben 
előkert nélküli, utcafrontos elhelyezke-
déssel. Bár a beépítési mód vegyes és 
a párkánymagasságok is eltérők, de ez 
mégsem vezetett az utcakép felbom-
lásához, mivel az épületek azonos és 
általánosan elfogadott értékrend kife-
jeződései. A zártsorú és fésűs beépíté-
sű házak egységét olykor a homlokzati 
téglaburkolat azonos textúrája teremti 
meg. A történeti korokban tehát jól 
megfértek egymás mellett a különféle 
homlokzatképzési és tömegformálási 

elképzelések. 
A XIX. század közepén terjedt el a 
mezővárosias területek jellemző 
épülettípusa a szárazkapus földszintes 
cívisház. Az életmódbeli differenciá-
lódásnak megfelelően több változata 
is kialakult. Utcai szárnyuk két- vagy 
háromtraktusos, udvarra beforduló 
részük egy, tornác megléte esetén 
kéttraktusos. Zártsorú és részlegesen 
zártsorú beépítésben állnak, a telek 
oldalhatárára épült nyerstégla tűzfa-
laik látványa jellegzetes utcaképet ad. 
A szárazbejáró helye lehet az épület 
szélén, ilyenkor a beépítés sokszor 
hézagosan zártsorú. Ebben a beépítési 
formában a főpárkány a kapu felett 
is továbbfut, de nincs fedett kapualj. 
A kapu eshet a ház homlokzatának 
középső szakaszára, egy kisebb és 
egy nagyobb szakaszra osztva azt. 
A kisebb szakaszban kapott helyet 
a cselédség lakása, a nagyobban a 
gazdáé.
Az oldalhatáros (fésűs) beépítésben 
álló házak a magyar paraszti építő-
kultúrára oly jellemző háromosztatú 
alaprajzzal és szinte mindig toldott 
tornáccal épültek.
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49. 

ÚJONNAN BEÉPÜLŐ 
LAKÓTERÜLETEK

A város környékének vízmentesíté-
se után, a lakosság növekedésével 
megkezdődött a történeti városré-
szekhez csatlakozó területek beépíté-
se is. A lakóházak általában előkertes, 
családi házas beépítésben, jellemzően 
szabadon álló, vagy oldalhatáros 
elhelyezkedéssel épültek/épülnek, 
viszonylag kevés helyi ízt felmutatva. 
A lecsapolt Hód-tó helyén kialakuló 
Kertvárosban a hagyományos beépí-
tési módok mellett megtalálhatók az 
1970-80-as évek kedvelt csoportos 
beépítési módjai, az azonos alapegy-
ség többszörözésével épülő sorházak, 
láncházak is. A Kertváros, nevéhez 
méltón, zöldövezeti jellegű lakóterület, 
melynek előzménye az Ady út menti, 
helyi védett eklektikus-szecessziós 
villasor. Speciális csoportház forma a 
vásárhelyi művészek számára épített, 
oldott, laza beépítésű műteremházak 
együttese, mely építészeti értékei 
miatt szintén helyi védelemben ré-
szesült. Az újonnan beépülő területek 
többi részén a kertvárosi jelleg kevésbé 
domináns, ezek inkább a csatlakozó 
területek folytatásai (pl. Csúcs újabb 
tömbjei), közös jellemzőjük az előker-
tes beépítés. Sajnos, általánosak a 

magyar környezeti kultúra és építészet 
hagyományaitól mind formálásukban, 
mind színvilágukban, arányrend-
szerükben, anyaghasználatukban 
elrugaszkodott, a valós igényekhez 
képest rendkívül túlméretezett lakó-
házak is. Míg az 1960-80-as években 
a sátortetős kocka-, majd később az 
„integetőerkélyes” tekintélyházaktól 
kellett városainkat félteni, ma a „medi-
terrán” házak dömpingje dübörög.   
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FALUSI
TERÜLETEK

TANYÁS
KÜLTERÜLETEK

Falusias karakterű területek a város 
„külterületi lakott helyein”, az egykori 
tanyaközpontokban (Batida, Szikáncs, 
Erzsébet, Kútvölgy) találhatók. A ta-
nyaközpontok furcsa képződményei a 
magyar településhálózatnak, komplett 
kis falu képét mutatják (jóval nagyob-
bak, mint pl. a dunántúli aprófalvak), 
azonban önálló intézményhálózattal, 
igazgatással és identitással nem ren-
delkeznek. A kis településeken a lakó-
házak oldalhatáros beépítéssel állnak 
utcafrontos, vagy előkertes elhelyez-
kedéssel. A lakóházak mögött épültek 
fel a falusi életformához, gazdálkodás-
hoz nélkülözhetetlen melléképületek.

A török hódoltság kora alatt a környék 
kisebb falvai, mezővárosai elpusz-
tultak, ezek területét a viszonylag 
kedvező jogállású Hódmezővásárhely 
szerezte meg, így kialakult a nagy ha-
tárú mezőváros. A bizonytalan hábo-
rús idők a növénytermesztésnek nem 
kedveztek, újra a nagyállattartás vált 
dominánssá a gazdaságban. A rideg 
pásztorok pusztai szállásai a tanyák 
tipológiai előzményeinek tekinthetők, 
annak ellenére, hogy létrejöttükben 
egész más tényezők játszottak sze-
repet. 
A híres tanyavilág kialakulása a XIX. 
századra tehető. Okai: a szántóföl-
di művelés arányának drasztikus 
növekedése a legeltetéssel szemben 
(gabonakonjunktúra, vasúti szállítás 
lehetősége), ritka településhálózat, 
nagy határú mezőváros. Az intenzív 
művelést, egész napi ott-tartózkodást 
igénylő szántóföldek sokszor több napi 
járásra estek, így a gazdák kénytelenek 
voltak külső szállásokat létesíteni. A 
folyamat az 1850-es jobbágy felsza-
badítás után erősödött fel, de virág-
kora a XIX-XX. század fordulója volt. 
A nagygazdák jelentős része városi 

házzal és tanyával is rendelkezett, a 
szegényebb tanyasiak számára a vá-
rosi ház általában nem adatott meg.
A klasszikus vásárhelyi tanya épületei, 
víz nem járta, partos részen, belső 
udvar körül helyezkedtek el, a lakó-
ház és a gazdasági épületek minden 
esetben külön épültek. A kis épület-
együttest akácos övezte, elsősorban 
a zord szelek kellemetlen hatásának 
csökkentésére. A tradicionális tanya 
jellemzői ma a kopáncsi tanyamúzeum 
műemléki együttesében tanulmá-
nyozhatók leginkább, de több eredeti 
értékeit őrző épület található még el-
szórva a határban. A tanyavilág fontos 
„kiegészítői”, ma egyedi tájértékek, a 
város által a XIX-XX. század fordulóján 
épített tanyasi iskolák, amelyek közül 
több eredeti állapotában fennmaradt 
és napjainkban már műemléki státuszt 
élvez.

50. 

51. 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - BELVÁROSI 
TERÜLET
MAGASSÁG Hódmezővásárhely
Belvárosi területén a házak
magassága legtöbb esetben közel
azonos.

A meglévő épületek közé zártsorúan 
épülő új házaknak hasonló magas-
sággal kell épülniük mint környezetük. 
A túl magas házak nem illeszkednek 
Hódmezővásárhely Belvárosi területé-
nek utcaképébe.
Az új épületek eresz- és gerincmagas-
ságát is a szomszéd épületekhez kell 
illeszteni.

TETŐHAJLÁSSZÖG Hódmezővásárhely 
Belvárosi területén a házak tetőhajlás-
szöge legtöbb esetben közel azonos.

A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel 
kell épülniük mint környezetüknek. A 
túl magas illetvetve túl alacsony haj-
lásszögű tetővel rendelkező épületek 
nem illeszkednek Hódmezővásárhely 
Belvárosi területének utcaképébe.

5
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TETŐFORMA A településrészen lévő 
házak tetőformája egyszerű. Új házak 
építésénél a szomszédok figyelembe 
vételével kell illeszkedni.

Amennyiben az építési telek körül 
az utcával párhuzamos nyeregtetős 
épületek állnak, úgy oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem 
a többi épülethez hasonló tömegű és 
tetőformájú.

Amennyiben az építési telek körül az 
utcával párhuzamosan nyeregtetős 
házakból álló utcakép alakult ki, úgy 
oda ne félnyeregtető tetőformájú vagy 
lapostetős épület kerüljön hanem a 
szomszédokhoz hasonló nyeregtetős 
tetőformájú.



68 69

TELEPÍTÉS A Belvárosban a házak telepítése zártsorú, a szomszédos épülethez 
tűzfallal csatlakoznak.

A Belvárosban a zártsorú beépítés közé nem elfogadható egy ezt megbontó, 
hézagosan zártsorú beépítésű új ház építése.

Tűzfalhoz nem csatlakozó tűzfallal rendelkező új épület építése nem javasolt.

A szomszédos épülethez képest indokolatlanul hátrahúzott új ház építése nem 
javasolt.
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - RÉGI MEZŐ-
VÁROSI TERÜLET
MAGASSÁG Hódmezővásárhely régi
mezővárosi területein a házak
magassága közel azonos.

A meglévő épületek közé zártsorúan 
épülő új házaknak hasonló magas-
sággal kell épülniük mint környezetük. 
A túl magas házak nem illeszkednek 
Hódmezővásárhely régi mezővárosi 
területeinek utcaképébe.
Az új épületek eresz- és gerincmagas-
ságát is a szomszéd épületekhez kell 
illeszteni.

A meglévő épületek közé épülő új há-
zaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell 
épülniük mint környezetüknek. A túl 
magas illetvetve túl alacsony hajlás-
szögű tetővel rendelkező épületek nem 
illeszkednek Hódmezővásárhely régi 
mezővárosi területeinek utcaképébe.

TETŐFORMA A településrészen lévő 
házak tetőformája egyszerű. Új házak 
építésénél a szomszédok figyelembe 
vételével kell illeszkedni.

Amennyiben az építési telek körül az 
utcával párhuzamosan nyeregtetős 
házakból álló utcakép alakult ki, úgy 
oda ne félnyeregtető tetőformájú vagy 
lapostetős épület kerüljön hanem a 
szomszédokhoz hasonló nyeregtetős 
tetőformájú.

Amennyiben az építési telek kürül 
az utcával párhuzamos nyeregtetős 
épületek állnak, úgy oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem 
a többi épülethez hasonló tömegű és 
tetőformájú.
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TELEPÍTÉS A régi mezővárosi terüle-
teken a házak telepítése előkert nélküli 
vegyes -  (hézagosan) zártsorú vagy 
oldalhatáron álló.

A szomszéd épülethez képest indoko-
latlanul nagy mértékben hátrahúzott 
ház építése nem javasolt.

A régi mezővárosi területeken a 
hézagosan zártsorú új épület építése 
elfogadható, ha az tömör kerítéssel 
csatlakozik a szomszédos épülethez. 
A zártsorú beépítésnél célszerű a 
szomszéd tűzfalhoz való csatlakozás, 
új épület építése esetén.

TELEPÍTÉS A régi mezővárosi terüle-
teken a házak telepítése előkert nélküli 
hézagosan zártsorú, zártsorú vagy 
oldalhatáron álló.

Zártsorú beépítés közé oldalhatáron 
álló épület telepítése nem javasolt.

Oldalhatáron álló épületek közé ugyan 
olyan beépítésű épület telepítése 
javasolt.

Vegyes beépítés esetén új épületek 
oldalhatáros vagy zártsorú telepítése 
is lehetséges.
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SZÍNEK Hódmezővásárhely régi mezővárosi területeinek színvilága változatos, 
mégis megfigyelhető egy visszafogott illeszkedés, hasonló anyag és színhasz-
nálat.

A  régi mezővárosi területeken a meglévő épületek színvilágához és anyaghasz-
nálatához illeszkedő új épületek építése ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és 
kirívó színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burkolatok.

KERÍTÉS Hódmezővásárhely belvárosi 
és régi mezővárosi területein hézago-
san zártsorú és oldalhatáros beépítés 
esetén a tömör kerítés elfogadott.

Áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő.

Áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő.

A falszerű áttörésmentes kerítések elfogadottak. Teljesen áttört, drótfonatos kerítések nem elfogadhatóak
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - ÚJONNAN 
BEÉPÜLŐ LAKÓTERÜLETEK
MAGASSÁG Hódmezővásárhely
Újonnan beépülő lakóterületein a
családi házak magassága közel
azonos.

A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló magassággal kell 
épülniük mint környezetük. A túl magas 
házak nem illeszkednek Hódmezővá-
sárhely Újonnan beépülő lakóterületei-
nek utcaképébe.

TETŐHAJLÁSSZÖG Hódmezővásárhely 
Újonnan beépülő lakóterületein a csa-
ládi házak tetőhajlásszöge azonos.

A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel 
kell épülniük mint környezetüknek. A 
túl magas illetvetve túl alacsony haj-
lásszögű tetővel rendelkező épületek 
nem illeszkednek Hódmezővásárhely 
Újonnan beépülő lakóterületeinek 
utcaképébe.

TETŐFORMA A településrészen lévő 
családi házak tetőformája egyszerű. Új 
házak építésénél a szomszédok figye-
lembe vételével kell illeszkedni.

Amennyiben az építési telek körül nye-
regtetős házakból álló utcakép alakult 
ki, úgy oda ne tördelt tetőformájú épü-
let kerüljön hanem a szomszédokhoz 
hasonló nyeregtetős tetőformájú.

Amennyiben az építési telek körül 
sátortetős épületek állnak, úgy oda ne 
tördelt tetőformájú épület kerüljön, ha-
nem a többi épülethez hasonló tömegű 
és tetőformájú.
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TELEPÍTÉS Az Újonnan beépülő lakó-
területeken a családi házak beépítése 
előkertes, szabadon álló vagy oldalha-
táros. A telken belüli elhelyezkedése az 
utcára merőleges rendszerű.

A nem utcával merőlegesen telepí-
tett, indokolatlanul nagy mértékben 
hátrahúzott családi ház építése nem 
javasolt.
A családi házak a teleken szabadon 
állnak, a ház mögött növényzettel 
határolva kialakítható a védett kert.

Az újonnan beépülő településrészen 
az utcától azonos távolságra lévő 
épületek közén nem elfogadható egy 
utcafronton álló új családi ház építése.

SZÍNEK Hódmezővásárhely Újonnan 
beépülő lakóterületeinek színvilága 
változatos, mégis megfigyelhető egy 
visszafogott illeszkedés, hasonló 
anyag és színhasználat.

Az Újonnan beépülő településrésze-
ken a meglévő épületek színvilágához 
illeszkedő új épületek építése ajánlott. 
Nem elfogadható a feltűnő és kirívó 
színhasználat, a rikító színű fémlemez 
fedések és burkolatok.
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KERÍTÉS 
Hódmezővásárhely Újonnan beépü-
lő lakóterületein az áttört kerítések 
kívánatosak, tömör és nem átlátható 
megoldások nem elfogadhatóak.

Természetes határ, kerítés növényelválasztásból

Áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. Teljesen áttört, drótfonatos kerítés.

A falszerű áttörésmentes kerítések nem elfogadhatóak. Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört résszel.

A meglévő épületek közé épülő új családi házaknak hasonló magassággal kell 
épülniük mint környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek Hódmezővásár-
hely Falusias területeire.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - FALUSIAS TERÜLETEK MAGASSÁG 
Hódmezővásárhely
Falusias területein a családi házak
magassága általában közel azonos.
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TETŐHAJLÁSSZÖG Hódmezővásárhely Falusias területein a családi házak tető-
hajlásszöge azonos.

Amennyiben az építési telek körül kontyolt, tördelt tetőformájú épületek állnak, 
úgy oda ne egyszerű tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez ha-
sonló tömegű és tetőformájú.

Amennyiben az építési telek körül nyeregtetős házakból álló utcakép alakult ki, 
úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön hanem a szomszédokhoz hasonló 
nyeregtetős tetőformájú.
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TELEPÍTÉS
A Falusias területeken a családi házak 
telepítése oldalhatáron álló, a telken 
belüli elhelyezkedése az utcára merő-
leges rendszerű.

A nem utcával merőlegesen telepí-
tett, indokolatlanul nagy mértékben 
hátrahúzott családi ház építése nem 
javasolt.
A kertvárosi családi házak a telek 
oldalhatárán állnak, a ház mögött 
növényzettel határolva kialakítható a 
védett kert.

Hódmezővásárhely Falusias területe-
in az utcától azonos távolságra lévő 
épületek közén nem elfogadható egy 
nagyobb mértékben hátrahúzott új 
családi ház építése.

SZÍNEK
Hódmezővásárhely Falusias területeinek színvilága változatos, mégis megfi-
gyelhető egy visszafogott illeszkedés, hasonló anyag és színhasználat.

A Falusias területeken a meglévő épületek színvilágához illeszkedő új épületek 
építése ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű 
fémlemez fedések és burkolatok.
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KERÍTÉS 
Hódmezővásárhely Falusias területein 
az áttört kerítések kívánatosak, tömör 
és nem átlátható megoldások nem 
elfogadhatóak.

Áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő.

A tömör alumínium hullámlemez nem megfelelő.

A falszerű áttörésmentes kerítések nem elfogadhatóak.Természetes határ, kerítés növényelválasztásból.

Teljesen áttört, drótfonatos kerítés. Az oszlopos kerítés nem megfelelő a településrészre.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - TANYÁS 
KÜLTERÜLETEK
MAGASSÁG LAKÓÉPÜLETEK
Hódmezővásárhely tanyáin a
lakóépületek földszintesek, ezzel
jelezvén funkciójukat

MAGASSÁG GAZDASÁGI ÉPÜLETEK 
Hódmezővásárhely tanyáin a gaz-
dasági épületek magasabbak a lakó 
funkciójú épületeknél.

TETŐHAJLÁSSZÖG 
Hódmezővásárhely tanyáin a 35-45 
fokos nyeregtető az elfogadható.
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TETŐFORMA LAKÓÉPÜLETEK Hódmezővásárhely tanyáin csak a nyeregtetős 
tetőforma az elfogadott, túlságosan tördelt vagy manzárdtetős tetőforma nem 
lehet.

TETŐFORMA GAZDASÁGI ÉPÜLETEK Hódmezővásárhely tanyáin a nyeregtetős és félnyeregtetős tetőforma elfogadott, 
lapostető vagy manzárdtetős tetőforma nem lehet.
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TELEPÍTÉS Hódmezővásárhely tanyáit különálló épületek alkotják, melyeket fák 
határolnak.

A Tanyás külterülteken a telken található gazdasági és lakóépületek összevoná-
sa nem elfogadható.

A Tanyás külterülteken kiemelkedően fontos a szélvédelem, ezért a tanya épüle-
teit védendő sok fa telepítése szüksége, a kevés fa nem elfogadható.
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TELEPÍTÉS - BELVÍZVÉDELEM Hód-
mezővásárhely tanyás külterületein 
a belvíz miatt, az épületeket a telek 
legmagasabb pontjára kell telepíteni.

KERÍTÉS Hódmezővásárhely Tanyás 
településrészén az áttört kerítések 
kívánatosak, tömör és nem átlátható 
megoldások nem elfogadhatóak.

Áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő.

A tömör alumínium hullámlemez nem megfelelő.

Az oszlopos kerítés nem megfelelő a településrészre.Teljesen áttört, drótfonatos kerítés.

Természetes határ, kerítés növényelválasztásból. A falszerű áttörésmentes kerítések nem elfogadhatóak.
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - FELÚJÍTÁS
MAGASSÁG Hódmezővásárhely Régi mezővárosi terültein házak magassága 
közel azonos.

TETŐFORMA
A településrészen lévő házak tető-
formája letisztult. Felújítás során a 
szomszédok figyelembe vételével kell 
illeszkedni.

NYÍLÁSZÁRÓK 
Hódmezővásárhely régi mezővárosi 
területein a hagyományos osztott fa 
nyílászárók jellemzők.

Felújítás és átalakítás során ne épüljön 
tördelt tető, hanem a többi épülethez 
hasonló egyszerű tetőformájra töre-
kedjünk.

Felújítás során a szomszéd 
épületekhezk illeszkedő, osztott fa 
nyílászárók alkalmazása ajánlott.

Felújítás során a szomszéd 
épületekhezk nem illeszkedő mű-
anyag, álosztós, nagy tokvastagságú 
nyílászárók beépítése nem javasolt. 
Hagyományos fa ablakoktól eltérő, 
egyszárnyú, illetve bukó-nyíló ablakok 
beépítése nem javasolt felújításoknál.
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SZÍNEK Hódmezővásárhely régi mezővárosi területein a tégla homlokzatburko-
lat jellmező. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat.

A  régi mezővárosi területeken a felújítások során a szomszédos épületek színvi-
lágához és anyaghasználatához illeszkedő tégla burkolat ajánlott.
Felújátsá során igyekezzünk a meglévő tégla burkolat megóvására.
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HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK
Hódmezővásárhely beépített területének nagyobb részén a XIX. század második felétől a XX. század közepéig tartó mint-
egy száz évben emelt történeti jellegű épületállomány dominál. Az épületeknek ez a tömege alapjaiban határozza meg 
a jellegzetes városkaraktert. Ennek a zömében a „népi építészet”, historizáló-eklektika, szecesszió stíluskörébe tartozó 
igen jelentős, nyugodtan mondhatni országos értéket képviselő épített örökségnek a megőrzése a cél a helyi védelem 
(egyedi és területi védelem) rendszerén keresztül. Helyi egyedi védelemben részesült mintegy 250 épített örökségi emlék, 
de bízvást kijelenthető, hogy legalább másfél-, kétszer ennyi hasonlóan értékes objektum érdemelne hasonló státuszt 
városszerte. A védettség kijelölésénél nem kizárólagosan a történeti szemlélet dominál, hanem érvényesül egyfajta álta-
lános értékrend, miszerint a koruk környezeti kultúráját magas szinten reprezentáló épületek, építmények is védendőek, 
függetlenül építésük idejétől. Így helyezett védelem alá a város – a hazai gyakorlatban egyáltalán nem megszokott módon 
– színvonalas kortárs épületeket is.

6

52. 

53. 
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A téglaépítészet elterjedtsége Hódmezővásárhely építészetének legszembetűnőbb sajátossága. Az egyszerű építte-
tők, pallérok, neves építészek egyaránt hihetetlen fantáziával használták fel a különféle téglafajtákat. Természetesen 
ezt azért tehették, mert a vásárhelyi gyárak mind formában mind színárnyalatban többféle téglát gyártottak és egyedi 
igényeknek is eleget tettek. A fagyálló tégla népszerűségét a széles rétegek számára elérhető árának, tartósságának 
és esztétikusságának köszönhette. Gyakorlatilag évtizedekig semmiféle karbantartást nem igényel és a legegyszerűbb 
homlokzat is látványos a kellemes textúrának köszönhetően.

54. 

55. 
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A polgári építészet hatására a XIX. 
század közepétől terjedtek el a 
szárazkapus, földszintes cívisházak. 
Ezek a magyar mezővárosi építészet 
legjellegzetesebb háztípusába tartoz-
nak. Magasított térdfalas padlástér 
építésekor homlokzatuk tekintélyes, 
monumentális formát kapott. Utcával 
párhuzamos zártsorú, vagy hézagosan 
zártsorú beépítéseknél az ablaktenge-
lyek ritmikus kiosztása és a szárazka-
pu elhelyezésének módja határozzák 
meg elsősorban az épület arányait. 
A másodlagos elemek párkányok. 
épületdíszek, részletek fontossága 
akkor értékelhető igazán, ha a házakat 
ezektől megfosztják.

56. 

57. 
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A téglaépítészet legegyszerűbb for-
mája a nyílás keretezésének, esetleg a 
fontosabb tagozatoknak téglával való 
hangsúlyozása. Ebben az esetben a 
falfelületek csak meszelést kaptak és a 
nyílások záródása sokszor szegmens-
íves. A homlokzatképzésnek ez az igen 
alapvető módja hozta létre a talán 
legjellegzetesebb vásárhelyi háztípust.

A tégla alkalmazása kisebb igényű 
épületeken, lakóházakon is általános, 
igaz egyszerűbb részletekkel. A képen 
látható ház esetében a különféle 
technológiákkal készült téglák eltérő 
színhatását használták ki. A tégla 
textúrájának rusztikussága, a felület 
egyöntetűsége az építészeti megjele-
nés alapja.

58. 

59. 
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A ház a jellegzetes tégla építészet 
emlékei. A vertikális (utcára oromzattal 
forduló oldalhatáros, vagy fésűs, stb.) 
és horizontális (zártsorú, részlegesen 
zártsorú, utcával párhuzamos gerincű, 
stb.) homlokzatalakítási „modell” ket-
tőssége figyelhető meg. A főpárkány 
vonaláig a homlokzat lehetne zártsorú 
épületé is. Ezen túl tetten érhető egy-
fajta additív tömegalakítási tendencia 
is a fő tömeg, attikával rejtett toldott 
tornác és a kissé szervetlenül illeszke-
dő gyalogkapu méretben egyre kisebb 
sorozatában.

A historizáló-eklektikus stílus eszköz-
tárának szinte minden elemét képesek 
voltak kialakítani téglából: párkányo-
kat, ablakkeretezéseket, timpanono-
kat, pilasztereket, oszlopfőket. A vá-
sárhelyi téglaépületek leggazdagabban 
formált változatai a polgári építészet 
formáitól és anyaghasználatától ihle-
tett paraszti építészet művészi hatást 
közelítő alkotásai.

60. 

61. 
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Felújított „téglaház” I. A történeti 
épületek messzemenőkig képesek 
megfelelni korunk igényeinek. Értékőr-
ző felújításukkal olyan plusz hangulati 
elemek megőrzésére van lehetőség, 
melyet csak a „nagy időket megélt” 
épületek nyújthatnak. A múlt alkotásai 
időhöz és helyhez kötik a ma építészeti 
produktumait is, jelen korunk unifor-
mizálódó törekvései között, a genius 
loci hordozói, eltűnésükkel olyan érték 
menne veszendőbe, melynek pótlása 
semmilyen archaizálással, hamisítás-
sal nem lehetséges évtizedeken ke-
resztül, egészen addig, míg az „új”-ból 
„régi” nem lesz.

62. 

63. 
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Felújított „téglaház” II. A történeti 
hangulat egy része itt elveszett. A 
műanyag ablak beépítése épületszer-
kezeti, épületfizikai megfontolások 
miatt sem ideális a százados épületek 
esetében. Esztétikailag sem.

Szecessziós bérház a Kálvin téren. A 
városszerkezet szekunder központ-
jában a XIX-XX. század fordulójára 
megjelentek a kifejezetten városias 
beépítési formák is.

64. 

65. 
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A Kálvin tér 1-3. épületek a város ek-
lektikus és szecessziós építészetének 
értékes emlékei, amelyek izgalmas és 
látványos városképet adnak. A képen 
látható neoreneszánsz bérpalota hom-
lokzatának alapsíkja fagyálló téglából 
készült, míg a tagozatokat vakolatból 
és gipszből alakították ki.

A XX. század elejének forradalmian 
új stílusa a szecesszió a mezővárosi 
polgárság körében is érdeklődést 
keltett. Az épületeken megjelent a 
jellegzetes ornamentika, amellett, 
hogy a tömegformálás a hagyományos 
maradt. Az Andrássy út 33. ház (Pávás 
ház), a jól bevált, szárazkapus, zárt-
sorú épülettípushoz tartozik, amelyet 
a szecesszió kelléktárából kölcsön 
vett elemekkel ruháztak fel. Általában 
elmondható, hogy az új irányzat isme-
rete sokszor felszínes volt, csak azokat 
a megoldásokat vették át, amelyeket 
a megszokott háztípusokhoz alkal-
mazni tudtak. A képen látható épület 
főhomlokzatának hullámos attikája és 
gazdag vakolatdíszei is kulisszaként 
takarnak egy tradicionális vásárhelyi 
épületet. A mozgalmas, vibráló hom-
lokzat az utcakép fontos eleme, amely 
változatosságot visz az Andrássy út e 
szakaszának egységesen eklektikus 
házsorába.

66. 

67. 
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Gazdag homlokzati tagolású eklekti-
kus-neoreneszánsz épület az András-
sy út-Bercsényi utca sarkán. Egyedi 
jellegzetessége a főpárkány alatt 
végigfutó sgrafitto technikájú fríz.

Míg a XIX. század végi, XX. század eleji 
vásárhelyi téglaépítészetben megfi-
gyelhető egy belső fejlődési, gazda-
godási folyamat, addig a vakolatar-
chitektúrával képzett homlokzatok 
esetében sokkal inkább külső „import-
ból” származó motívumok uralkodnak. 
A mesterek országosan elterjedt, 
közkézen forgó mintakönyvéből dol-
goztak Magyarország legkülönbözőbb 
területén is.

68. 

69. 
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A zártsorú lakóház vibráló homlok-
zatával, már a késői eklektika kissé 
túlhajtott stílusának a mezővárosi 
építészetre gyakorolt hatását mutatja. 
A fölényes mesterségbeli tudás olyan 
apró részletek kialakításában is meg-
jelenik, mint az ereszcsatorna lefolyó 
indításánál látható díszbádog üst.

A faszerkezetű zsalugáterek haszná-
lata egykor meghatározta a magyar 
városképeket. Ma már egyre kevesebb 
található belőlük, holott úgy történeti, 
mint mai épületek homlokzatának 
kiváló kiegészítője (szemben pl. a 
redőnnyel, reluxával).

70. 

71. 
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Zártsorú, hagyományos szárazkapus 
polgárház. A kései eklektika burján-
zó díszítményei, a főpárkány felett 
egymással vetélkedő attikák azonban 
felbontották a megszokott mezővá-
rosi formát. A ház minden frivolsága 
mellett – vagy épp azért – izgalmassá 
teszi az utcaképet.

72. 

73. 
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Egységes eklektikus-szecessziós 
bérházsor a Dr. Rapcsák András utca 
Kossuth térhez csatlakozó szakaszán. 
Ez a jellegzetes kisvárosi eklektika 
határozta meg a város központjá-
nak hangulatát a századfordulótól 
a hatvanas-hetvenes évekig. Az 
épületek a polgárság megerősödésé-
vel párhuzamosan terjedtek el, a XIX. 
század második felében, annak sajátos 
lakáskultúráját testesítik meg. A házak 
csak ritka kivételként magasabbak 
egyemeletesnél, zömük egyemeletes. 
Az építészetileg fontosabb pontokat, 
tengelyeket oromzatokkal, tetőfelépít-
ményekkel hangsúlyozták, amelyek a 
tetősík egységét kevéssé bontják meg. 
A homlokzatok legutolsó színezésekor 
igyekeztek mentesek maradni a Ma-
gyarhonban népbetegségként terjedő 
„sárgaláz”-tól. A túlságosan élénk 
színek kontraszt hatása azonban sok-
szor elnyomja a homlokzat alapsíkjából 
erősen kilépő eklektikus vakolatdíszek 
markáns fény-árnyék hatását.

Az épület homlokzatának puritán-
sága már-már a századforduló ipari 
építészetének megoldásait juttatja 
eszünkbe. Mindezek ellenére a több 
színű téglaburkolat dekorativitása és 
szemmel látható jó minősége, tartós-
sága értékessé és érdekessé teszi a 
házat.

74. 

75. 
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Az 1935-ben épült Szt.István templom 
(tervezte: Fábián Gáspár) az ókeresz-
tény bazilikák alaprajzi elrendezését 
és tömegformálását követi, kissé 
sematizált, modernista részletképzés-
sel. A háromhajós, bazilikális tér előtt 
húzódó lépcsősor és ívezetes előcsar-
nok a főtömegből kiszakított olaszos 
campanile jellegű toronnyal határos 
lezárást ad a Szt.István térnek.

Romantikus hangulatú eklektikus sa-
rokház a Völgy u. sarkán. A gazdagon 
tagolt homlokzatú és tömegű épület 
(képen alig látható) hengeres tornya ki-
emeli az unitárius templomhoz vezető 
Völgy u. indítását. Völgy utcai szárnyát 
a közelmúltban teljesen tönkretették.

76. 

77. 
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A Szt. István tér 3. számú iskolaépület kaszárnya-szerű tömege nyugatról zárja 
a teret. Tömegének monotonitását az előkert kerítése és növényzete oldja. A 
két oldalrizalittal épült eklektikus iskola tipikus képviselője a korabeli, hasonló 
funkcióval bíró intézményeknek, fegyelmet, „poroszos” szigorúságot sugalló 
architektúrájával.

78. 

79. 
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A magyar klasszicista építészet ta-
nulságait felhasználó, különleges ízű 
susáni népi épület ritka gyöngyszeme 
a város építészeti emlékanyagának. Az 
a „patópáli” klasszicista nyugalom, ami 
ebből a házból árad, a XIX. századi vi-
déki magyar építészet legfőbb „vívmá-
nya” volt. Ahogy a homlokzat tömzsi 
pilaszterei támasztják a súlyos főpár-
kányt, akár a klasszicizmus paródiája 
is lehetne, ha nem áradna az épületből 
a környezeti harmóniára való törekvés 
őszinte vágya. Mai tulajdonosai ebből 
keveset éreztek meg, legalább is erre 
utal az új nyílászáró. Hiába fa, teljesen 
elhibázott, pedig ennyi pénzből odaillő 
is lehetett volna.

Az elmúlt idők építői is kedvelték a 
harsány színeket, de természetes ösz-
töneikre és nem az építészeti divatla-
pokra és a festékgyártók meglehető-
sen műanyagszínű színkatalógusaira 
„hallgattak”. Földszíneket használtak, 
pontosan úgy, ahogy a képen szereplő 
ház főpárkánya alatt ma is látszik.

80. 

81. 
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Középkori katedrális módjára ural-
kodik a földszintes házak tengere 
felett a susáni református templom, 
a történelmi téglaépítészet reme-
ke. Tervezője Borsos József a stílus 
ismert és gyakorlott mestere volt. Az 
eklektikus-neoromán épület tömeg-
képzése, az inflexiós, hajlékony formák 
a szecesszió felé mutatnak. Rendkívül 
ötletes a karcsú torony elhelyezése a 
keresztszárak ölelésében a Klauzál és 
Tornyai utcák sarkán. Városképi hatása 
ezáltal megsokszorozódik. Íves vonalú 
támpillérei szinte rakétaszerű külsőt 
alkotva „lökik” a magasba a torony-
testet.

Zártsorú susáni téglaház igen egy-
szerű részletformálással, jellegzetes 
fűrészelt mintázatú nagykapuval. A 
hasonló kapuk városszerte igen elter-
jedtek.

82. 

83. 
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A téglaburkolat meleg barnásvörös 
színe és a kapu zöld mázolásának 
egymást kiegészítő harmóniája kel-
lemes összhatást biztosít.  Látható, 
hogy az idomtéglák gazdag választéka 
lehetővé tette a legtöbb hagyományos 
építészeti elem, párkányok, keretezé-
sek megfelelő kialakítását a homlokzat 
plasztikusságának fokozását, míg a 
nyíláskeretezést eltérő színű téglákkal 
alakították ki.

Az eklektika egyik letisztult, túlzá-
soktól mentes emléke. Jellegzetes 
vásárhelyi hagyomány a homlokzat 
alapsíkjának téglaburkolata és a jelen-
tősen megemelt utcai térdfal.

84. 

85. 
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A nagyvárosi eklektikus ornamentika 
alkalmazása még nem jelentette a 
stílus „szellemiségének” maradék-
talan átvételét is, a házak továbbra 
is emberléptékűek voltak. A képeken 
látható épületek mind ugyanannak a 
típusnak az emlékei, pusztán a külcsín 
más. A stílusok jöttek mentek, de a 
XIX-XX. századi mezővárosi életfor-
mának leginkább megfelelő zártsorú 
beépítésmód és annak tömeg és 
homlokzatformálása maradt egészen 
a XX. század közepének az organi-
kus fejlődés hajszálgyökereit elvágó 
cezúrájáig.

86. 

87. 
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A zártsorú beépítésben álló, szárazkapus polgárházak több helyen összefüggő 
utcaképeket alkotnak. A Bajcsy-Zsilinszky utca északi oldalának házsora azért is 
különleges, mert az eklektikus részletformálású épületek homlokzatának tégla-
vakolat anyaghasználata is meglehetősen egységes.

88. 

89. 
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ABLAKOK 

A helyi építészeti örökségre álta-
lában az egyszerű tömegformálás 
jellemző, éppen ezért is kaptak 
nagyobb hangsúlyt a nyílások. Az 
ablakok keretezésére, a nyílászárók 
asztalosszerkezetének igényes kiala-
kítására különösen nagy energiákat 
áldoztak.

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 
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BEJÁRATI AJTÓK 
A bejárat kitüntetett pontjai az épüle-
teknek, ennek megfelelő megformá-
lással. Igaz ez a keretezésre, amely 
általában tagoltabb mint az egyéb 
nyílászáróké, és igaz a nyílászáróra, 
amely egyedi asztalosmunka, sok 
esetben míves kovácsoltvas kiegészí-
tőkkel.

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 
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KAPUK

A kapuk jelentőségét nem lehet 
túlhangsúlyozni egy városban, ahol 
az épületállomány jelentős részét 
szárazkapus gazdaházak teszik ki, de 
az oldalhatáros épületek is sokszor 
tekintélyes nagykapuval rendelkeznek. 
A kapuszárnyak igényes, „strapabíró” 
szerkezetek a legkülönfélébb tagoza-
tokkal, kovácsoltvas kiegészítőkkel. 
Természetesen már a kapunyílás is 
megkapja az őt megillető frekventált 
helyet és kiképzést. Mennyire más ez, 
mint korunk garázskapui!

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 
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TETŐFELÜLVILÁGÍTÓ
A tetőtér-beépítések megvilágításá-
nak településképi szempontból alig-
hanem legkevésbé fájdalmas módja 
a tetősíkban fekvő ablak. A tetősíkok 
geometriájának megbontása nélkül, 
műszakilag kiérlelt módon kivitelez-
hető megoldás. Különösen meglévő 
épületek padlásterének beépítésekor 
ajánlható.  

NAPELEM

A klíma megváltozása elengedhetet-
lené teszi az épületek hővédelmének, 
ezen belül a nyílászárók külső árnyé-
kolásának 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, veze-
tősínek) rejtve marad.

A technika fejlődése újabb és újabb 
kihívások elé állítja az építészetet. 
Ezek közül az egyik legfrissebb a 
napelemek, napkollektorok elhelyezé-
se. A képen látható megoldás erénye, 
hogy mértéktartó módon - közel 2:1 
arányban a cserép javára - élni hagyja 
a tetőfelületet is.

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 
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TETŐFEDÉS

A magastetők héjazatának anyaga a 
településkép harmóniájának fontos 
összetevője. A hazai meteorológi-
ai viszonyokhoz, az építéstechnikai 
adottságokhoz, Vásárhely történetileg 
kialakult sziluettjéhez alapvetően a (le-
hetőleg természetes színű, textúrájú) 
pikkelyfedések illeszkednek. A „pikkely” 
kifejezés itt elsősorban arra utal, hogy 
viszonylag kisméretű elemek egymás-
ra takaró rendszeréből áll össze a fe-
dés, amely struktúra a legkülönbözőbb 
méretű és geometriájú tetőfelületek 
fedésére alkalmas.   

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 
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FABURKOLAT

A téglaburkolat és a vakolat fontos 
kiegészítői a különféle faburkolatok, 
amelyek legtöbbször a történeti épü-
letek oromfalain, illetve deszkakeríté-
seken, melléképületeken fordulnak elő. 
Szépen öregedő, természetes anya-
guknak köszönhetően az utcaképek 
kellemes színfoltjai.

TÉGLABURKOLAT

Hódmezővásárhely építészetének 
alapvető „brand”-je a tégla, a fagyálló 
préstégla, amelyet a régiek egyszerűen 
csak „kőnek” neveztek jó alföldi szokás 
szerint. Textúrájának időtlen szépsége, 
melegsége miatt nemcsak a törté-
neti korokban, hanem napjainkban is 
kedvelt burkolóanyag. A legegyszerűbb 
formanyelvű épületet is „feldobja” és a 
legharsányabbat is segíti a környezet-
be illeszkedni, „viselkedni”.

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 
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KERÍTÉS

A kerítések az utcaképek legfontosabb 
épített kiegészítő elemei, amelyek va-
gyonvédelmi funkcióik mellett fontos 
térformáló szereppel is bírnak. Igényes 
építészeti kialakításukkal sokszor az 
épületekkel egyenrangúvá válhatnak. 
Beszédes, hogy Vásárhely történe-
ti építészetében egyes hézagosan 
zártsorú és oldalhatáros beépítések 
esetében magát a homlokzati sí-
kot viszik tovább kerítésként a telek 
utcafrontjának beépítetlen szakaszán 
is. Alkalmanként – jellegzetes helyi 
építészeti megoldással - monumen-
talitását várfok szerű védőpártázatos 
kialakítással is fokozzák.

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

Általánosságban elmondható, hogy 
előkert nélküli, utcafrontos beépítésnél 
tömör kerítést alkalmaztak, ennek 
anyaga lehet deszkapalánk, de épített 
szerkezet is. A nyerstégla homlokzatú 
kerítéseken az épületeken alkalmazott 
jellegzetes tagozati megoldások egy-
szerűbb variánsai tűnnek fel.

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 kovácsolt-
vasból, vagy merev, ún. heidecker-
hálóból is. Az utcakép szempontjából 
semleges, nem zavaró az egyszerű 
drótháló alkalmazása.
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155. 

156.  

157.  

158.  

159. 

LÁBAZAT

Az épületek lábazata úgy esztétikai, 
mint műszaki szempontból kiemelt 
jelentőségű. A lábazati zóna a ház 
talapzata, erőt kell sugározzon, így 
szinte kizárólagos a pozitív, falsíkból 
kiugró lábazat. A szerkezetet mindig 
igyekeztek tartós anyagból építeni, a 
csapóeső, a fagyok és egyéb meteo-
rológiai hatások miatt. Legegyszerűbb 
kialakítású a festett vakolt lábazat, 
gyakori a fagyálló tégla alkalmazá-
sa, a XIX. század végétől terjedt el a 
műkő, de különös módon nem ritkák a 
terméskő burkolatok sem.

JÁRDABURKOLAT
A közterületek komfortja és esztétikája 
szempontjából meghatározó a burko-
latok minősége, ahogy igaz ez a telken 
belüli burkolt felületekre is. A város 
utcáin általános volt a lapjára rakott 
téglaburkolat, még ma is elő-előjönnek 
kiváló minőségű téglafelületek az 
utólagos aszfaltozások alól. Később 
terjedt el a szinte elpusztíthatatlan, 
viszont csapadékos időben igen síkos 
keramit. Az útfelületeket gránit és 
bazalt kockakővel burkolták, ezekből 
mára alig maradt.  
A kiselemes burkolatok nagy előnye 
műszaki szempontból, hogy viszonylag 
könnyen javíthatók, elemei bármikor 
visszahelyezhetők, újrapozícionálha-
tók. Településépítészeti szempontból 
a lehetőségek szinte korlátlan tárháza 
áll rendelkezésre a különféle burkolati 
minták, rakási módok (hálós, halszálka, 
kötésben lévő, stb.) alkalmazásával. 
Általánosságban elmondható, hogy 
igényes burkolatok természetes 
anyagú, saját textúrájú, nem színezett 
elemekből képezhetők, de esztétikus 
lehet a szépen kivitelezett öntött (pl. 
aszfalt) felület is.

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 
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161.  

MAI PÉLDÁK
„The show must go on.” A hagyományokhoz való korszerű viszony nem csak a 
megőrzést, hanem az organikus fejlődést is magában hordozza. A település nem 
válhat múzeummá, skanzenné, az élő, lüktető város sajátossága a folyamatos 
megújulás, ahogy az élet alapfeltétele is a sejtek állandó cserélődése miközben 
a szervezet önazonos marad. Rendkívüli jelentőségű ebből a szempontból, hogy 
a Hódmezővásárhely, ahogy a múltban, úgy jelenleg is igyekszik a legjobb erőket 
felvonultatni ikonikus középületei megformálásához. Mindez garancia arra, hogy 
századok múltán korunk városa is érdemel majd egy fejezetet a készülő építé-
szeti munkákban.

A részletek. Kiváló minőségű téglaburkolat és százszor elátkozott hullámpala. 
Meglehetősen ellentétes asszociációkat keltő építőanyagokat egyesít páratlan 
harmóniában az építészeti tehetség.

6
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162.  

163.  

A formailag kiélezett kontraszt az építészeti hatás fontos eszköze lehet értő 
kezekben. A jól kiérlelt, erőteljes építészeti mondanivaló érvényre jutását segíti 
az ellentétes formálás. Azért a vásárhelyi hagyományok itt is tetten érhetők. 
A zárt kubus felületkezelése a terrakotta helyi szerepére utal, a téglát mintegy 
sokszorosára nagyítva, ezzel szimbólummá is emelve.
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164. 

165. 

Az építészeti folytonosság radikális 
megtagadásával az Emlékpont archi-
tektúrája éppen az épületben bemuta-
tott kor brutalitására, tradícióellenes-
ségére hívja fel a figyelmet. Társadalmi 
felhatalmazás birtokában az alkotó 
élhet a település épített örökségé-
ben egészen új lapot nyitó gondolat 
megfogalmazásának jogával. Bár az 
Emlékpont épülete szinte mindenben 
ellenkezik az illeszkedés szabályaival, a 
gigantikus koporsót formázó új szárny 
alig feltűnő, finom megoldással veszi 
át a szomszéd párkánymagasságát és 
tetőhajlásszögét.
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166.  

167.  

Ház ablakokkal. A tervező szinte 
minden mást a téglaburkolat textúrá-
jának szépségére bízott és elgondolása 
sikeresnek bizonyult. Az építés korát 
egyes részletek kialakítása jelzi még, 
mindenekelőtt a homlokzatot lezáró, a 
hagyományos magastető megjelené-
sét absztraháló, csüngőeresz nélküli, 
faltetőn ülő csatornával képzett 
megoldás.

A formálás eszköze az arányosan 
kialakított, jól átgondolt, rendezett 
nyílásrendszer és a homlokzat eltérő 
jellegű, textúrájú burkolatokkal való 
megbontása. A nagy felület osztása 
által kisebbnek hat az épület, így job-
ban illeszkedik környezetébe. Fontos 
momentum, hogy a faburkolat termé-
szetes anyaga már régóta jelen van a 
város építészeti örökségében is.   
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168.  

169.  

A zártsorú, szárazkapus gazdaház 
újragondolása. A város településszer-
kezetének ez a jellegzetes alaptípusa, 
sejtje mindenképp alkalmas arra, hogy 
korunk igényeit megújult formában 
szolgálja. Az épületen a hagyományok-
hoz hűen a főhangsúly a kapun és a 
bejáraton van (amelyet kissé leronta-
nak a túlformált tetőfelépítmények).

Az eklektika vakolatarchitektúrájának 
visszaidézése mai épületen. A visz-
szafogott sávozás és a jelzésszerű 
párkányok alkalmazása nem csap át 
hamis archaizálásba, a tagozatok csu-
pán kiegészítik a változatos tömegű 
épületet. Sajnálatos zavaró tényező – 
korunk rákfenéje – a gáz- és villanyóra 
homlokzatképző szerepének előtérbe 
kerülése.
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170.  

171.  

a felületek további tagolása nélkül. A 
szépen rakott téglafal önmagáért be-
szél, textúrája emberléptékű, ugyan-
akkor jól kiemeli a formákat és kiválóan 
ellenpontozza a vakolt falsíkokat.
116. oldal (117. oldalhoz)
A hatalmas vásárhelyi tégla tűzfalak 
XX-XXI. századi reinkarnációja, építé-
szeti parafrázisa. A településépítészeti 
„hagyományok” egy rendhagyó rétegét 
eredeti összefüggéseiből kiragadva, 
mintegy új kontextusba helyezve emeli 
a „magaskultúra” piedesztáljára. A 
nyerstégla itt is megteremti saját, 
utánozhatatlan építészeti közegét.  
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172.  

173.  

Kísérlet a téglaépítészet helyi ha-
gyományának felidézésére. A vágott 
téglaburkolat felragasztása távol-
ról hasonlóvá teszi az épületeket a 
tradicionális házakhoz, így az utcakép 
egységesebbé válik. A közeli képen 
azonban látható, hogy a ragasztott 
lapburkolat nem rendelkezik az „igazi” 
téglaburkolat anyagszerűségével.

Egyéni formavilágú, erősen tagolt épü-
letek is képesek a mezővárosi hangulat 
megteremtésére, ha részleteikben kö-
vetik a helyben megszokott építészeti, 
szerkezeti megoldásokat. Az utcaké-
pekben azonban sokszor nyugtalanító 
elemként jelennek meg.
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174.  

175.     

A tégla alkalmazása a homlokzatokon 
és az alapsíkon (térburkolat) kivételes 
egységet teremt az eltérő szerepű 
városépítészeti elemek között. A terra-
kotta színhatását a gyepfelület zöldje 
ellensúlyozza, s egyben ki is emeli.
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176.  

177.  

A téglaépítészet klasszikus vásárhelyi 
tradícióit 1945 után Id. Janáky István 
újította meg a Művelődési Központ 
épületével. Fia, Ifj. Janáky István 
folytatta a sort az épület rekonstruk-
ciójával. A tégla és a forma maradt, a 
hangvétel kissé más, összetéveszt-
hetetlenül XXI. századi. A szoborszerű 
épület a világban bárhol megállná a 
helyét.
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178. 

179.  

A jó építészethez sokszor éppen elég 
fal, nyílás, tető. A legalapvetőbb „sza-
bályok” szinte alig változnak az idővel.
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180.  

181.  

Az építészeti hatás letéteményese 
a finom aszimmetria és a nyílások 
szabálytalan elrendezése. A „szabály-
talan” természetesen nem véletlen-
szerűt, még kevésbé átgondolatlant 
jelent. A világos (fal) és sötét (nyílás) 
foltok egyensúlyának megteremtésé-
vel izgalmas, mégsem vibráló épület 
jött létre pusztán a legősibb szerkeze-
tek alkalmazásával.

Igen egyszerű, utcával párhuza-
mos, nyeregtetős tömeg, amelyet a 
homlokzati sík enyhe megmozgatása 
és a jó minőségű burkolóanyagok és 
szerkezetek egyedi alkalmazása tesz 
sajátossá.
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182.  

Utcák, terek zöld sávjainál, homlokzatkialakításánál, vízelvezetés megoldásánál 
a már kialakult arányokhoz és viszonyokhoz illeszkedjünk az egységes, karak-
teres utcakép megteremtése érdekében. Sorfák kiválasztása esetében ügyel-
nünk kell többek között a légvezetékek, földkábelek elhelyezkedésére, illetve az 
utcai homlokzatok magasságára, benapozásra. Részesítsük előnyben az adott 
térségben honos, a településrészre jellemző, hagyományosan ültetett fajokat. 
Hódmezővásárhelyen különös jelentőséggel bír a külterületi dűlőutak fásítása, 
melyek „berendezik”, strukturálják a tájat. Vegyük azonban figyelembe a terület 
és az alkalmazott fajok igényeit, tulajdonságait: kifejlett állapotban nem lesz-e 
túl magas; igényel-e rendszeres fenntartást (gyors növekedésnél rendszeres 
metszés); bírja-e a forgalmas útnál keletkező szennyezést, tűri-e a szárazságot 
vagy árnyékot? Emellett közlekedésbiztonsági szempontok is - rálátási-kilátási 
viszonyok - is előtérbe kerülnek. 
Az épületek, kerítések az utca szerves részét képezik, határolják, annak terét, 
tükrözik az adott utcára, településrészre jellemző beépítési módot, a kialakult 
homlokzatmagasságokat, építési hagyományokat. A közterületeken megfigyel-
hetjük a jellemző vízelvezetési megoldásokat is (például füvesített árkok), melyek 
az utcaképben vizuálisan is mind mind érvényre jutnak. Az utcák tagozódása - 
járda/zöldsáv/úttest – településrészenként eltérő, hiszen például a mezőváros-
ias területeken az utak keskenyebbek, a zöldsávok szélesebbek, növényzetben 
gazdagabbak.

UTCÁK / TEREK
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184. 
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185.  

A közterületre kirakott hirdető táblák, cégérek, reklámfelületek nagyban befo-
lyásolják az utcaképet, ezért oda kell figyelni arra, hogyan hirdetjük szolgálta-
tásainkat. Az igényes, nem túl feltűnő, de jól észrevehető feliratok is elérhetik 
figyelemfelkeltő céljukat. A hirdetés lényege a tájékoztatás, ezt tehetjük utca-
képbe illően is. Mondják, hogy rossz reklám nincs. Ha lehet szép és illeszkedő is, 
akkor miért ne lenne? 

HIRDETÉSEK / REKLÁMTÁBLÁK
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