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Az építés és ellentétpárja a bontás - hivatalosan: az építés kivitelezési tevékenység - 
sohasem magánügy, annak az esetek túlnyomó részében valamilyen kihatása van a település 
összességére.  
A község megszokott, egyéni arculata a közösség helyi identitásának alappillére, a jól ismert 
utcák, terek, helyszínek és részletek sokszor feltűnnek álmainkban, emlékezetünk, s így 
önazonosságunk fontos részei. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy ebből mit őrzünk meg, s 
adunk tovább a következő generációknak, mint ahogy az sem, mit teszünk hozzá a kapott 
örökséghez. Minden apró részletnek jelentősége lehet a "nagy egész" szempontjából, s ez 
komoly felelősséget ró az építés szereplőire, mert bár "az én házam, az én váram", de ez a 
"vár" mindenekelőtt a települési szövet alapsejtje is. A település, s így a települési arculat ügye 
pedig elsősorban a helyi közösség ügye, amelynek jogos igénye, hogy közös örökségével, a 
település arculatával, annak formálásával kapcsolatos elvárásait megfogalmazza egyes tagjai, 
a mindenkori építtetők felé. 
 
A Településképi Arculati Kézikönyv elsődleges feladata, hogy ezen elvárásokat rendszerezett, 
közérthető formában közvetítse használói számára. Cél, hogy a helyi környezetformálási 
hagyományok pozitív példáin keresztül ösztönözzön a tradíciók folytatására, megismerésére, 
de akár meghaladására is. Végegyháza 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 teljes körű 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. 

BEVEZETÉS 
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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 szereplőajánlások 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 ez által büszke lehessen rá úgy építtetője, mint tervezője, 
kivitelezője és a település egyaránt. 
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Aki a műúton robog át Végegyházán, aligha gondolja 
milyen települési értékeket rejt a Száraz-ér mellett fekvő 
egykori dohánykertész falu, beljebb, az aszfaltcsíkról 
letérve. Érdemes hát betérni.  
 
A XIX. században, korábbi előzmények nélkül alapított 
telepesközség nem túl régi múltra tekinthet vissza. Az 
igazgatási terület középkori falvairól régészeti 
feltárásokból, terepbejárások adataiból vannak 
információink. A végegyházi határban található az 
egykori Kaszaper mezőváros templomának romja, amely 
az 1241-42. évi Tatárjárás „honvédő” harcainak 
emlékhelye. 
 
A csanádi táj a török idők harci cselekményeitől 
leginkább sújtott országrészek közé tartozott. A vidék 
teljes elnéptelenedése több lépcsőben következett be, a 
lakosság egy része már a Török Hódoltság kezdetén, 
Csanád 1543-ban bekövetkezett elfoglalásakor 
elmenekült. A török uralom 1566-ban Gyula várának 
elestével vált teljessé, de a végső pusztulást a 
Tizenötéves Háború hozta el, a Magyarországon áttelelő 
krími tatár hadak képében.    

 
A hódoltság után Csanád megye területének legnagyobb 
részén megszűnt a birtokjogi folytonosság, a közép- és 
török kori földesúri családok vagy kihaltak, vagy nem 
tudták a bécsi udvar szemében hitelt érdemlő módon 
igazolni tulajdonjogukat. Ezzel az óriási kiterjedésű 
elnéptelenedett puszták - mint „fegyverrel szerzett 
területek” - feletti rendelkezés az ún. Újszerzeményi 
Bizottság kezébe került. Az udvar döntése értelmében a 
csanádi területeket nem adományozták el, azokat a 
Magyar Kamara igazgatása alá vonták, 
jószágkormányzójuk Temesváron székelt. A kamarai 
puszták hasznosítása általában bérbeadással történt, 
ezért a vidék fejlődése lelassult, a bérlők ugyanis nem 
voltak érdekeltek komolyabb fejlesztések 
megvalósításában. 

Nem a csanádi pusztaságok felvirágozatása, valamiféle 
országfejlesztő szándék lebegett akkor sem a kamarai 
tisztviselők szemében, amikor Végegyháza és sorstárs 
községeinek alapítására sor került, hanem a bécsi udvar 
alapvető gazdasági érdekeit szem előtt tartó 
megfontolások. A napóleoni háborúk idején, a 
kontinentális zárlat hatására a dohány ára jelentősen 
emelkedett. Természetesen a Kamara is érdekelt lett a 
dohánytermesztésben, így dohánytermesztő telepes 
községeket hozott létre. A dohánykertészséggel járó 
meglehetős kiszolgáltatottságot elsősorban a semmilyen 
immobilis vagyontárggyal nem rendelkező nincstelen 
zsellérek vállalták.  

 
 

VÉGEGYHÁZA BEMUTATÁSA 
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Akármilyen kedvezőtlen is volt a 
szerződéses dohánykertészek helyzete, 
azon nincstelenek számára, akik ezt az 
utat választották, mindenképp lehetőséget 
adott arra, hogy javítsanak sorsukon. A 
korábban jellemző szántóföldi 
szemtermeléssel szemben a 
dohánytermesztés révén megismerkedtek 
a kapáskultúrákkal, s ez a régió 
mezőgazdaságában máig ható nyomokat 
hagyott. Az élőmunkaigényes, mai 
kifejezéssel: nagyobb hozzáadott értéket 
követelő kapásművelés ismerete lett az 
alapja sok – már a dohánytermesztés 
becsődölése után – megjelenő növény 
termesztésének.  

A kertésztelepek jogállása is 
meglehetősen bizonytalan volt, ezért 
kerülhetett sor arra, hogy a 
dohánykonjunktúra múlásával egyes 
telepeket egyszerűen szétzavartak, a 
szerencsétlen lakosok házait pedig 
lerombolták. Igaz, a fenti szélsőség inkább 
az uradalmi telepítéseken fordult elő. A 
sokszor több száz családnak otthont 
jelentő telepek nem kapták meg a községi 
státust, éppen azért, hogy a birtokosnak 
(esetünkben a Kamarának) ne legyenek 
úrbéri, kegyúri és egyéb kötelezettségei 
(pl. oktatás, hitélet, stb. biztosítása). Csak 
az 1873. XXII. törvénycikk tette lehetővé a 
kincstári telepítvényes földek megváltását, 
s ezzel a községgé válást. Jellemző 
módon azonban a megváltás díját sok 
esetben még a XX. század első 
harmadában is nyögték. 
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  A kamarai dohánykertészségek létrejöttét legfelsőbb szinten br. Kübeck az Udvari Kamara vezetője, a Habsburg-
birodalom gazdaságpolitikájának irányítója kezdeményezte. A csanádi puszták betelepítésének „operatív” szervezési 
feladatai br. Ambrózy Lajosra a Magyar Kamara temesvári jószágigazgatójára, egy feltétlen császárhűségéről ismert, az 
udvar érdekeit maximális odaadással képviselő magyar főnemesre hárultak. Az ekkor benépesülő kertészségeket - ma 
már meglehetősen visszatetsző módon - a telepítéseket ténylegesen szervező kamarai hivatalnokok sok esetben 
feljebbvalóikról nevezték el. Ennek a szervilis csinovnyikmagatartásnak, s így néhány arra aligha érdemes főhivatalnok 
munkásságának emlékét őrzik a mai napig pl. Kübekháza, Ambrózfalva, Csanádalberti egykori dohánykertészségek 
helynevei. Végegyháza is hasonlóképp kapta nevét Végh Józsefről, egy ma már alig ismert XIX. századi kamarai 
tisztségviselőről.     

Végegyháza a XIX. század első felében kezdett betelepülni, elsősorban Árva, Bereg és Zólyom megyékből érkező 
dohánykertészekkel. A lakosok a királyhoz fordulva kijárták, hogy a kertészség 1868-ban, az itt élő 124 családdal telepes 
községgé alakulhasson. A telepesek bérelt földjeiket 1885-ben válthatták meg, de ekkor a Kincstár a települést 
Mezőkovácsházához csatolta.  
 
A régi Tótkovácsháza 1892-ben a Végegyháza nevet vette fel. A falu a XX. században erőteljes fejlődésnek indult, 
kialakult önálló közigazgatása, római katolikus egyháza, közoktatása. Lakossága 1930 végén már 1846 fő volt. Ez a 
népesség 1949. január 1-jére 2734 főre növekedett, köszönhetően annak, hogy a második világháború után a mintegy 
4520 kataszteri hold földet és 330 házhelyet osztottak ki 570 családnak. A folyamatos demográfiai növekedés 
csúcspontjaként a lakosság az 1960-as évek elején már túllépte a 3000 főt. 
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Végegyháza épületállománya 
túlnyomórészt a XX. század 
közepéről való, részint a 
tradicionális „népi” kultúra, részint 
a II. világháború utáni szocialista 
korszak sajátos falusi építészeti 
folklórjának emlékei. A szinte 
kizárólag földszintes házakat 
általában hagyományos fésűs 
beépítésben helyezték el, az egyéb 
beépítési módok máig másodlagos 
szerepet játszanak.  
 

A község képe lényegében őrzi a történeti korszakokban, 
1945 előtt kialakult jellegzetességeit. A falu sziluettjét 
alapvetően a földszintes házak tömege fölött 
„katedrálisként” uralkodó templom tömbje és annak tornya 
határozza meg. Miután máig alig találhatók emeletes 
épületek, a jó arányú templom primátusa a településképben 
megkérdőjelezhetetlen. A szélső utcák mindkét oldala 
beépült az idők során, így a telkek farmezsgyéi érintkeznek 
a külterülettel, ezáltal a belsőség kontúrja elmosódik, illetve, 
- más megközelítésben: a beépített terület fokozatosabban 
olvad bele a tájba.  

Végegyháza településszerkezete – más 
telepesközségekhez hasonlóan - nagyméretű, mély 
telektömbökből áll, ezek belső zónái általában ma is 
mezőgazdasági hasznosításúak. Jellemző vonása a 
falunak, hogy nem túl nagy mérete ellenére két 
településközponttal rendelkezik a műút két oldalán, jobban 
mondva: intézményközpontja kétfelé osztódott. 



 

8 
 

 

  

Rögtön szembeötlő vonása a településképnek a szokatlan színesség, 
amely ugyanakkor nem bántó vagy hivalkodó, sokkal inkább vidám 
hatású, derűt árasztó. A szinte mindig földszíneket használó, „bátor” és 
egyedi végegyházi kolorit hordozói az épületek mellett a jellegzetes, 
betonelemből készült kerítések. 



 

9 
 

A falu és határa Magyarország tájainak besorolása szerint a Csanádi-hát kistájon fekszik, ami a Körös–Maros 
közének legkeletibb része. A kistáj 97 és 104 méter közötti tengerszint feletti magasságú lösziszappal fedett 
hordalékkúp-síkság. Ortográfiai domborzattípusát tekintve alacsony ármentes síkság, amely enyhén dél-délnyugati 
irányba lejt. A felszíneken a partidűne-vonulatok és az északnyugat-délkeleti tengelyű egykori folyóágak, fattyúágak 
gazdag formaegyüttest alkotnak. A nagyobb dűnék közötti részek, illetve a mélyebb fekvésű kiterjedtebb laposok rossz 
lefolyásúak. A felszínt legtöbb helyen infúziós lösz, homokos lösz fedi. A térség egyetlen jelentősebb vízfolyása 
a Száraz-ér , amely 44 km hosszan kanyarog a tájban. 

A falu környezete a legnagyobb arányban felszántott kistájaink egyike, a természetszerű növényzet erősen fragmentált. 
Az eredeti löszsztyepp-vegetáció maradványait jellemzően az utak, közigazgatási határok, erek mentén húzódó 
mezsgyék, kunhalmok őrzik. Az erdők túlnyomó többsége fiatal, fajszegény, de az erdei fajok terjedése érzékelhető. A 
vízi, vízparti élőhelyek esetében az erek (pl. Száraz-ér) jelentősége kiemelkedő. A legeltetés drasztikus visszaszorulása 
és a vegyszerezés számos, korábban gyakori gyomnövény erőteljes megritkulását, eltűnését idézte elő. A Csanádi-hát 
legfőbb növénytani értékét a löszpusztarét-maradványok jelentik, a sztyeppcserjések (törpemandula – Prunus tenella, 
parlagi rózsa – Rosa gallica) szinte kizárólag a mezsgyéken éltek túl. A tájon kevés szikes található, kis területet 
borítanak a sziki magaskórósok (réti őszirózsa – Aster sedifolius, bárányüröm – Artemisia pontica, karcsú kerep – Lotus 
angustissimus). Végegyháza növényföldrajzi szempontból a Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozik. Potenciális 
erdőtársulásai a pusztai tölgyesek (Festuco-Quercetum roboris) és a sziki tölgyesek (Festuco pseudovinae-Quercetum 
roboris). Napjainkra a tölgyesek jószerével eltűntek, a nyílt társulások között a mészkedvelő homok puszták és a 
gyengén szikes homoki legelők elterjedtebbek. 

Végegyháza területén a Száraz-ér mente tartozik Natura 2000 besorolás alá, melynek megnevezése: Száraz-ér 
jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. A területre meghatározott jelölő fajok között hüllők, kétéltűek 
szerepelnek (pl.: vöröshasú unka, dunai gőte, mocsári teknős), de a vidra, réti csík, szarvasbogár, és nagy hőscincér 
potenciális előfordulásával is számolni lehet. A természetvédelem célkitűzése az azon található közösségi jelentőségű 
fajok és élőhelytípusok fenntartása, helyreállítása, valamint a természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 
feltételeinek biztosítása.  
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A környezeti örökség bemutatása rendkívül fontos az Arculati Kézikönyv 
deklarált célkitűzéseinek elérése szempontjából. A falu topográfia adottságaiból, 
történeti-társadalmi fejlődéséből következő sajátosságok, a Végegyházára 
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 Végegyháza 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. 

ÖRÖKSÉGÜNK 
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Végegyháza 1873-ban kapott lelkészlakot és kápolnát, ma is 
álló, Szent István titulusú római katolikus temploma 1914-
ben épült. A rendkívül változatos tömegképzésű épület 
részletei a neoromán és neogótikus építészet hatásáról 
árulkodnak.  
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  A neoromán stílus 
jellegzetes kellékei: ívsoros 
párkány és bélletes kapu – 
természetesen vakolatból. 
A lépcsős támpillérek már a 
neogótika jellegzetességei. 
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  A XX. század elejére a templom 
körül kialakult faluközpont 
fontosabb épületei, pl. az 
eklektikus stílusú parókia 
formálásánál az „előkelőbb”, 
utcával párhuzamos tömegképzést 
részesítették előnyben. 
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A kisméretű épületek „középület” voltát hangsúlyozta a megszokottól 
eltérő, városias jellegűnek érzett, „fordított” beépítési mód. 
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A lakosság túlnyomó része hagyományos, egytraktusos szoba-konyha-kamra elrendezésű, háromosztatú 
parasztházakban élt. Ezek szinte kivétel nélkül földfalazatúak voltak. A főhomlokzatot legtöbbször két ablak és a 
személybejáró kiskapuja tagolta, az oromzat kialakítása változó volt. 
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 A legkorábbi lakóépületekre a 
XIX. századra jellemző „népi” 
építészet formavilágának 
végletekig letisztult 
egyszerűsége jellemző, szinte 
egy gyermekrajz lényegre 
törésével jelenítik meg a „ház” 
archetípusát.  
 
Díszítésük mértéktartó, 
legfeljebb a 
nyíláskeretezésekre, az 
oromzat deszkázatának és a 
faszerkezetek fűrészelt 
díszítésére korlátozódik. A 
legtöbb esetben azonban a 
szerkezet és funkció tökéletes 
összhangja adja az esztétikai 
hatás döntő részét. Az emberi 
lépték, a nyílások és a tömör 
falak, a világos és sötét 
felületek kiegyensúlyozott 
rendje ma már utánozhatatlan 
harmóniát teremt. 
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 Végegyházán 
szinte kizárólagos a 
toldott tornác, amely 
aszimmetrikus utcai 
homlokzatot 
eredményez.  
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Hagyományos fésűs elrendezésű, utcára merőleges beépítésű porták házai a historizáló 
stílusok részletképzési sajátosságaival. A különféle akadémikus (elsősorban eklektikus, 
illetve szecessziós) stílusjegyek alkalmazása a jellemzően paraszti életformára „szabott” 
lakóházakon jól példázza a folyamatot, ahogyan a városi stílusirányzatok megihletik a 
falusi építészetet és bizonyos formai, stiláris elemek alkalmazására ösztönzik, anélkül, 
hogy az épületek struktúrájában jelentősebb változásokat indikálnának. 
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  A XIX-XX. század fordulója 
meghatározó épülettípusa az 
utcával párhuzamos tömegű, 
zártsorú jellegű földszintes 
„polgári” hangvételű ház, amely a 
közeli mezővárosok 
építészetének hatására terjedt el 
Végegyházán is.  
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A Dél-alföldi mezővárosok, így a közeli 
Orosháza, Tótkomlós, 
Hódmezővásárhely építészetének 
alapvető „brand”-je a tégla, a fagyálló 
préstégla, amelyet a régiek 
egyszerűen csak „kőnek” neveztek jó 
alföldi szokás szerint. A városokból 
terjedt szét a jó minőségű építőanyag 
alkalmazásának szokása a falvakba is. 
Textúrájának időtlen szépsége, 
melegsége miatt nemcsak a történeti 
korokban, hanem napjainkban is 
kedvelt burkolóanyag. A 
legegyszerűbb formanyelvű épületet is 
„feldobja” és a legharsányabbat is 
segíti a környezetbe illeszkedni, 
„viselkedni”.  
 
Az egyszerű építtetők, pallérok, neves 
építészek egyaránt hihetetlen 
fantáziával használták fel a különféle 
téglafajtákat. Természetesen ezt azért 
tehették, mert a korabeli téglagyárak 
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 
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A csanádi táj 
jellegzetességei az utcai 
kerítésbe épített magtárak, 
gazdasági épületek, 
amelyek ezzel az 
elhelyezéssel az utcakép 
fontos szereplőivé válnak. 
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A kőporos vakolatok a XX. század közepén jelentek meg és elterjedtek a tradicionális parasztházakon is. Az új 
homlokzatképző anyag a településkép színesedését, „kivirágzását”, egyben egy újfajta települési hagyomány terjedését 
hozta magával. 
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A sátortetős Kádár-kockák az 1960-as évektől jelentek meg Végegyházán is, de sok alföldi településsel szemben nem 
változtatták meg jelentősen a település arculatát. Ezek a praktikusan egyforma épületek szinte mindenhol kihozták a 
lakók kreativitását, hogy akár egy különleges vakolattal burkolással, mintával, hozzáépítéssel, vagy akár csak 
színválasztással eltérjenek a többi „kockától”.  
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Végegyháza „főutcája”, a Széchenyi út mellett építették fel a települést ellátó 
intézményeket. Ezek az épületek természetesen nem követik sem beépítési 
módban sem tömegükben a lakóépületek ”falusias” jellemzőit.  
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  Épített örökségünk 
jellegzetességei a szakrális 
kisépítmények, az út menti 
feszületek, emlékművek, 
melyek útmutatóul szolgáltak 
képletes és valóságos 
értelemben is a lakosság 
számára. 
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Az élet, a környezet színesítésének, a „szépet akarásnak” őszinte vágya motiválta a XX. századi végegyházi folklór 
sajátos emlékeinek, a legkülönfélébb színekben pompázó kerítéseknek a létrehozását. A bemutatott példák azt 
hangsúlyozzák, hogy a félmúlt jellegzetes építészeti emlékei is fontos szerepet tölthetnek be a településképben, így ezek 
is érdeklődésre tarthatnak számot. Mindezek mellett lokális színt jelentenek, mert bár az ország más településein sem 
ismeretlenek, de ilyen tömeges, faluképet meghatározó alkalmazásuk ritka. 
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A tradicionális végegyházi épületek jellegzetessége az utcai oromfalak egyedi megoldása. A variációk sokfélesége jól 
mutatja a hagyományos vidéki építészet útjainak szerteágazó voltát. 
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A falusias területek a műholdképen piros színezéssel ábrázoltak. 
 
Végegyháza építészeti környezete meglehetősen homogén, tekintettel arra, hogy épületei nagyrészt azonos időszakban 
jöttek létre és a falut az elmúlt évtizedekben nem érték olyan hatások, amelyek kialakult jellemvonásait lényegében 
megváltoztatták volna. A településkép a Dél-Békés községeire jellemző: döntően „fésűs”, oldalhatáros beépítésben álló, 
földszintes épületek sorától meghatározott, amelyek a korábban épült porták esetében utcafrontosak, az újabb épületek 
esetében sokszor előkertesek. A nem lakófunkciójú területek, így a település intézmény-központja, szintén illeszkednek 
a mérnöki rendszerű, derékszögű utcahálózattól determinált struktúrába.  
Mindez 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.  
 
 

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

4
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A településképi arculatot 
meghatározó épületállomány 
alaprétegét az oldalhatáros, 
viszonylag kisméretű földszintes 
lakóépületek képezik.  
 
Az itt élők alapellátását szolgáló 
intézményeken túl a vidéki 
életformának, gazdálkodásnak 
megfelelő családi házas tömbök 
találhatók. Telkenként egy 
rendeltetési egység az általános, a 
beépítési mód legtöbb esetben 
oldalhatáros, előkert nélküli. 

FALUSIAS TERÜLET
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Az utca tengelye épp a reformátuskovácsházi templom tornyára irányul. 

A terület egy 
jellegzetes részlete. 
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Csak a Széchenyi út intézményeinek sora szakítja meg a falusias utcaképeket. Az utcával párhuzamos beépítésű, 
funkciójukból adódóan nagy tömegű épületek szerves egységet alkotnak a lakóházakkal, nem törik meg a falusias 
beépítések egységes arculatát.  
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Az előző kategóriába nem besorolható, döntően nem beépített jellegű területek, mindenekelőtt a határ, a 
nagyobb zöldfelület jellegű területek, közparkok, sportpályák, a temető, az ún. települési kihelyezett funkciók 
területe, amelyek sok esetben sajátos arculattal rendelkeznek, ezek azonban annyira szerteágazók és 
speciálisak, hogy átfogó jellemzésük nem lehetséges.  
 

„EGYÉB” TERÜLETEK 

A település fontos közösségi területe a parkba simuló, rendezett, szilárd burkolatú kispiac.  
 



 

39 
 

A Széchenyi utca két intézményközpontját és 
Árpádtelep centrumát zöldterületek jelölik ki. 
Végegyháza parkosított főtere a településképi 
arculat meghatározója. 
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A rendezett temető a település zöldfelületi 
rendszerének fontos láncszeme. 
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Végegyháza külterülete jellegzetes kultúrtáj, amely az elmúlt 250-300 év műszaki beavatkozásai során alakult ki. A 
környezet mai jellegvonásai mindenekelőtt az Alföld vízmentesítési munkálatai és az intenzív mezőgazdasági művelés 
hatására jöttek létre. Az így előállt meglehetősen homogén agrártájban kis kiterjedésű erdőfoltok, szántóföldek, majorok 
váltakoznak valamelyest mozgalmasságot adva a tájképnek.     
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ÉPÍTÉSZETI  
ÚTMUTATÓ 

5

Az alábbi fejezet célja, hogy segítséget 
nyújtson néhány gyakran felmerülő építészeti, 
településépítészeti kérdésben, bemutatva 
azokat a lehetséges válaszokat, amelyek az 
esetek döntő részében működőképesek 
lehetnek. A szépség sokféle lehet. Tekintettel 
arra, hogy településesztétikai kategóriáink 
nem feltétlenül objektív megítélés nyomán 
alakultak ki, nem szeretnénk kizárólagos 
érvénnyel állást foglalni, leszűkíteni a 
lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, 
hogyan kerülhetők el a legáltalánosabb hibák, 
fenntartva a lehetőségét annak, hogy 
ugyanazon problémafelvetésre egészen más 
helyes megoldások is létezhetnek. Az alábbi 
ábrák nem az építési előírások, szabályzatok 
rajzos illusztrációi, hanem a környezetbe való 
illeszkedés, a tradíciókhoz történő 
kapcsolódás fontosságára, annak előnyeire 
hívják fel a figyelmet. 
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Telepítés, beépítés 
Az épületek elhelyezésekor figyelembe 
kell venni a telek geometriai 
adottságait, attól indokolatlanul eltérni 
nem szerencsés. Az utcafronttól 
túlságosan hátrahúzott 
épületelhelyezés általában 
kedvezőtlenül befolyásolja a 
telekhasználatot, a ház mögötti 
belátástól védett, intim kert területe 
leszűkül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az épület telepítésekor figyelembe kell 
venni a szomszédos épületek 
elhelyezkedését. A már meglévő 
szomszédos épületek által 
meghatározott beépítési vonaltól való 
bármilyen irányú eltérés legtöbbször 
kedvezőtlenül befolyásolja az 
utcaképet. 
 
 
 
 
 
Az átlagosnál szélesebb telek esetében 
is fontos az utcakép ritmusának 
megőrzése. 

RAJZOS „SILLABUSZ” 
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Magasság 
Az épület magasságának 
meghatározásakor figyelembe kell 
venni a szomszédos beépítések 
magasságát. Közel azonos magasságú 
épületek emelésével általában 
könnyebben alakul ki harmonikus 
utcakép és a szomszédos beépítések 
benapozása is kedvezőbb lesz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az épületmagasság meghatározásakor 
el kell fogadni a környezet kialakult 
jellegzetességeit. Az épületszintek 
„elrejtése” (pl. tetőszerű 
szerkezetekben) általában kedvezőtlen 
építészeti megoldásokhoz, kevésbé 
harmonikus településképekhez vezet. 
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  Tetők 
Az újonnan épülő épület tömegének 
meghatározásakor figyelembe kell 
venni a környező épületek tetőzetének 
hajlásszögét. A szomszédokétól 
túlzottan eltérő hajlásszöggel épülő 
tetőzet megbonthatja az utcakép 
egységét. A magyar települési 
kultúrában a 40° körüli tetőhajlásszög 
általános, megfelelően az ország 
éghajlati adottságainak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az újonnan épülő épület tömegének 
meghatározásakor figyelembe kell 
venni a környező épületek tetőzetének 
formai jellegzetességeit. A túlzottan 
mozgalmas, vagy a környező 
tetőfelületek jellegétől elütő új tetőzet 
megbonthatja az utca- és településkép 
egységét. 
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Tetők 
Mozgalmas tetőfelületek általában 
tágas, szabadonálló beépítésű telken 
álló, tagolt tömegű, „villa”-jellegű 
épülettömegek fölött nyújtanak 
elfogadható építészeti megoldást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Környezetétől túlzottan elütő anyagú, 
színhatású, textúrájú tetőhéjazat 
alkalmazása általában kedvezőtlenül 
befolyásolja az utca- és településképet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tetőfelépítmények idegenek a 
hagyományos magyar települési 
kultúrától, hangsúlyos alkalmazásuk 
kedvezőtlen hatású az utcaképre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Általában akkor jön létre az utca- és 
városképek szempontjából megfelelő 
megoldás, ha az épület 
tömegformájának, 
homlokzatképzésének jellege, a 
választott „stílus” és a „fölötte” lévő tető 
formája, anyaghasználata összhangban 
van. 
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Kerítések 
A kerítés az épületeknek az utcaképet 
alapvetően befolyásoló kiegészítője, 
ezért formájának, anyagának 
meghatározásakor figyelembe kell 
venni a terület jellemzőit a szomszédos 
telkeken alkalmazott megoldásokat. A 
„zöldövezeti” jellegű területek oldott 
településképének alapfeltétele a telkek 
átláthatósága, ezért ezeken a területen 
tömör, vagy az átláthatóságot gátló 
megoldások (pl. nádszövet) 
alkalmazása nem szerencsés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kerítések anyagának éppoly 
igényesnek kell lenni, mint az 
épületekének, ideiglenes jellegű 
megoldások, környezetbe nem illő 
anyaghasználat akadálya lehet az 
utcaképek harmonikus alakításának. 
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Szerelvények 
A külső- és tetőszerelvények, klímák, 
antennák, parabolavevők, stb. utca- és 
településképi hatása rendkívül 
kedvezőtlen, ezért rejtetten, 
közterületről nem láthatóan kell 
elhelyezni őket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napenergiát hasznosító 
tetőszerelvények telepítésekor 
törekedni kell arra, hogy a 
berendezések ne nyomják el a 
tetőfelületeket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanyák, majorok 
A hagyományos kiskunsági tanyák, 
majorok, külterületi gazdasági egységek 
különböző funkciójú terei általában 
önálló – szabadon álló - épületekben 
kaptak helyet, a terjengős 
épülettömegek nem voltak jellemzőek. 
Utóbbiak alkalmazása legtöbbször 
tájképi szempontból sem szerencsés.  
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Tanyák, majorok 
A hagyományos alföldi tanyák, majorok, 
külterületi gazdasági egységek épületei 
általában a legegyszerűbb tetőformával 
(nyeregtető, félnyeregtető) épültek, a 
változatos összképet a teljes 
épületegyüttes önmagukban egyszerű 
elemei adták. Bonyolult, kontyolt 
tetőidomok, lapostetők egyáltalán nem 
voltak jellemzők. Utóbbiak alkalmazása 
legtöbbször tájképi szempontból sem 
szerencsés.   
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TETŐK 
A magastetők héjazatának anyaga a 
településkép harmóniájának fontos 
összetevője. A hazai meteorológiai 
viszonyokhoz, az építéstechnikai 
adottságokhoz, Végegyháza 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.   
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   SZÍNEK 

Végegyháza alapvető arculati jellemzője a 
derűs, színes utcaképek sokasága. 
 
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 alkalmazása volt. Persze, 
korábban nem lehetett hozzájutni a divatos 
szintetikus festékekhez. 
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ÁRNYÉKOLÁS 
A klíma megváltozása 
elengedhetetlené teszi az 
épületek hő védelmének, 
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. 
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NYÍLÁSZÁRÓK 
7,68 

  

A helyi építészeti örökségre általában az egyszerű tömegformálás jellemző, éppen ezért is kaptak nagyobb hangsúlyt a 
nyílások. Az ablakok keretezésére, a nyílászárók asztalosszerkezetének igényes kialakítására különösen nagy 
energiákat áldoztak. A jó arányú míves asztalosszerkezetek önmagukban is dekorálják a házakat anélkül, hogy 
bármilyen egyéb tagozatot alkalmaztak volna. Fontos ezt hangsúlyozni manapság, amikor az igénytelen és aránytalan 
osztás nélküli műanyag és egyéb nyílászárók dömpingjét tapasztaljuk. 
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NAPELEMEK, 

NAPKOLLEKTOROK 
A technika fejlődése újabb és újabb 
kihívások elé állítja az építészetet. 
Ezek közül az egyik legfrissebb a 
napelemek, napkollektorok 
elhelyezése. Történeti épület 
esetében gyakorlatilag kizárható, 
hogy a berendezések javítsák azok 
utcaképi megjelenését. A képen 
látható megoldás erénye, hogy a 
készülék hagyja élni a tetőfelületet és 
az elemeket egyetlen síkidommá 
összefogva telepítették. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A napenergia-hasznosító 
berendezések igazi terepe a 
lapostető. A magastető nélküli 
építmények építészeti képén sok 
esetben kifejezetten javít a készülék 
elhelyezése. 
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  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, színesre 
festett előregyártott betonelem 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. 
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A községben jellegzetes csoportot alkotnak a 
betonelem-előregyártó üzemben, műköves műhelyben 
készített, tömör kerítések és a hozzájuk tartozó kapuk. 
Igen sok falubeli portán alkalmazták az elemeket, 
jellemzőjük a nagy forma- és motívumgazdagság. 
Vélhetően a XX. század hatvanas-hetvenes éveiben 
divatoztak, a lassan fél évszázados betonfelületek még 
ma is kifogástalanul betöltik feladatukat.  



 

60 
 

  



 

61 
 

 

  

TÉGLABURKOLAT 
Végegyháza történeti építészetében 
szívesen alkalmaztak téglaburkolatot a 
homlokzatokon annak szép textúrája és 
tartóssága miatt. A tégla ma újra 
reneszánszát éli a homlokzatképzésben, 
ha nem is igazi burkolatként, hanem 
vékony, ragasztott felületképzésként. 
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A hagyományokhoz való korszerű viszony nem csak a megőrzést, hanem az organikus fejlődést is 
magában hordozza. A település nem válhat múzeummá, skanzenné, az élő falu sajátossága a 
folyamatos megújulás, ahogy az élet alapfeltétele is a sejtek állandó cserélődése miközben a 
szervezet önazonos marad. Felelősség, ugyanakkor nagy megtiszteltetés is folytatni, részesévé 
válni a hagyománynak, kapcsolódni a kulturális folyamatosságba, egy újabb - és nem a 
leggyengébb - láncszemét létrehozva a helyi tradícióknak.  
 

JÓ PÉLDÁK 

6 

A hagyományos magyar falusi építészet megszokott 
végegyházi elemei jelennek meg a képen látható épületeken. 
Fésűs beépítésű, utcára merőleges tömeg. A felújított 
épületeknél megmaradtak a hagyományos arányok, a 
nyílászárók elrendezése, osztása, a jellegzetes földszínek, a 
természetes anyagok használata. Feltétlen tisztelet és 
köszönet illeti azokat, akik Végegyháza környezeti 
hagyományainak átörökítésében „közvetlen” módon vesznek 
részt, a falu építészeti emlékeinek értékükhöz méltó jókarban 
tartásával, a falu építészeti tradícióihoz hű felújításával. 
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A formálás eszköze az arányos tömeg, természetes anyaghasználat. A jó építészethez sokszor éppen elég fal, nyílás, 
tető. A legalapvetőbb „szabályok” szinte alig változnak az idővel. 
 
A felújításoknál, energetikai jellegű rekonstrukcióknál alapvető igény a minőségi, esztétikus nyílászárók beépítése. Ezek 
önmagukban is képesek dekorálni az épületeket. 
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A posta arányos épülete a népi építészet letisztult formavilágát, anyaghasználatát követi, ugyanakkor egyértelmű a 
házon a középület-jelleg. A kiegészítő elemek, így a kapu környezeti minősége is méltó az épület igényességéhez. 
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A temető önmagukban is igényes mai építményei együtt meggyőző 
településépítészeti együttest képeznek 
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A magyar „vidék” építészetének ismert 
motívumai jelennek meg a képeken látható 
lakóházakon. Fehér falak, piros cseréptető, 
egyszerű tömeg. „Ház formájú ház.” A jól 
ismert megoldások alkalmazása mellett is 
egyértelmű az építés kora, nincs régieskedő 
cizellálás, múltidéző nosztalgia, az összkép 
mégis derűs, harmonikus. 
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Igényesen archaizáló épületfelújítások 
Árpádtelepen. A történeti korok formáinak 
hiteles megjelenítése a tradicionális 
környezethez való illeszkedés egyik útja lehet. 
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Több kiváló példa is akad a jellegzetes 
végegyházi építési hagyományok 
továbbvitelére, mindenekelőtt az élénk, de 
nem zavaró földszínek markáns 
megjelenítésére a homlokzatokon. 
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A közterületek komfortja és esztétikája alapvető jelentőségű a 
településképi arculat szempontjából. Az utcákat, tereket, parkokat 
használók, legyen az itt lakó polgár, vagy Végegyházára érkező, 
elsődleges benyomásait itt szerzi meg.  

  UTCÁK, TEREK
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A közterületek arculatát meghatározza a burkolatok 
minősége, de igaz ez a telken belüli burkolt felületekre is. A 
kiselemes burkolatok nagy előnye műszaki szempontból, 
hogy viszonylag könnyen javíthatók, elemei bármikor 
visszahelyezhetők, újrapozícionálhatók. 
Településépítészeti szempontból a lehetőségek szinte 
korlátlan tárháza áll rendelkezésre a különféle burkolati 
minták, rakási módok (hálós, halszálka, kötésben lévő, 
stb.) alkalmazásával.  
A település hangulatát befolyásolja minden, az utcákon, 
tereken elhelyezett kiegészítő elem, legyen az művészeti 
alkotás, utcabútor vagy közmű jellegű létesítmény, de 
különösen a közterületi kisépítmények. 
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A települési külső tér alapsíkjának minőségét a burkolt felületek vonalvezetése és a burkolat minősége határozza meg. A
meghatározott minimális szélességű öntött aszfaltjárda mellett érdemes szólni más alternatív megoldásokról, amelyek 
hangulatos voltukkal többet képesek hozzáadni a terek minőségéhez. A falu több utcájában alkalmazott, egyszerű beton 
járólapokból kirakott „ösvények” és nyomsávok sokkal határozottabban rajzolják ki az épületek vonalát, mintegy vezetve 
a szemet a „helyes irányba”. A keskeny járdák és az építési vonal közötti burkolat nélküli sáv kiemeli az épületek 
lábazatát, a bejáratok előtti belépő sávok pedig egyértelműen hívják fel a járókelő figyelmét a hagyományos épületek 
általában legfontosabb elemére, az utcai kapukra, ajtókra. A kiselemes burkolat persze szerkezetileg is praktikus, hiszen 
kevésbé sérülékeny, a talaj szellőzését nem gátolja és az sem jelent problémát, ha egy-egy nagyobb fa gyökérzete 
megbillenti a lapokat. Mindezen túl fontos tényezői a klasszikus falusi miliőnek. 
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 NÖVÉNYZET 

Az épített elemek mellett a települések arculatának fontos meghatározója a növényzet, illetve önmagában az a tény, 
hogy a „zöld” milyen mértékben van jelen a településen. A közterületek növényzete éppúgy része a település „műszaki 
berendezéseinek”, mint a természeti környezetnek, hiszen alapvetően mesterségesen létrehozott, a településszerkezet 
jellegét befolyásoló rendszer része. 
 

A „zöld” szerepe rendkívül sokoldalú, betölt úgy településesztétikai, 
műszaki, mint közérzetjavító feladatokat. A települési arculat 
formálásában egyként részt vesznek a közterületek, közparkok, 
közkertek, a dűlőutak fasorai, egyéb fásított területek és az 
intézményi- és magánterületek kertjei, ezek gondozottsága, vagy 
elhanyagoltsága, léte, vagy nemléte (leburkoltsága) befolyásolja a 
településképi arculatot is. 
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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.  
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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. 
 
 

HIRDETÉSEK, REKLÁM- ÉS 
INFORMÁCIÓS TÁBLÁK 
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