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Az építés és ellentétpárja a bontás - hivatalosan: az építéskivitelezési tevékenység - 
sohasem magánügy, annak az esetek túlnyomó részében valamilyen kihatása van a 
település összességére. A város 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. Körösladány környezeti 
örökségének, település- és építéstörténetének bemutatásán, tanulságainak 
számbavételén keresztül jut el a környezetalakítással kapcsolatos elvárások, 
egyfajta építési "illemkódex" megfogalmazásáig. A történeti példák felvillantása a 
tendenciák megragadását, a még jelen lévő hagyományok érzékeltetését szolgálja, 
a Kézikönyv az értékek teljeskörű lajstromba vételére nem vállalkozhat.  Viszont 
jellegénél fogva olyan számvetés, amely pillanatképet ad, hol tart a város építészete 
2018-ban 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 szereplő ajánlások 
ezért nem kötelező érvényűek, ahogy egy 
"illemkódex" megsértésének sem jogi 
következményei vannak.   
 
Reményeink szerint Kézikönyvünk nem egy 
mereven lezárt, egyszeri vállalkozás, hanem 
nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást 
lehetővé tevő kezdeményezés. Ahogy a 
település története is továbbírásra vár, úgy jelen 
oldalak is egy, az utódok által folytatható, de 
akár át is írható folyamatos krónika első lapjai 
csupán.  Ezért, ha újabb arra érdemes alkotás 
születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy 
kerüljön majd a Kézikönyvbe, hogy ezáltal 
büszke lehessen rá úgy építtetője, mint 
tervezője, kivitelezője és a település egyaránt. 
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„Állj elő, vén Márkus! Vedd le a süveget, 

Hadd süsse a napfény galambősz fejedet; 

Tartsd fel három ujjad: esküdjél az égre, 

Atya, Fiú, Szentlélek, hármas istenségre: 

Hogy az a darab föld, amelyen most állasz, 

Nem tarcsai birtok, – ladányi határ az.” 

 

 

Arany János a fenti, sokat idézett sorokkal 
tette halhatatlanná Körösladány nevét az 
utókor számára „A hamis tanú” című 
versében.  
De nemcsak az irodalomtörténet számára 
lehet fontos a város, éppúgy érdemes a 
figyelemre gazdag környezeti kultúrája, 
sajátos építészete, melyet két táj – Békés 
és Bihar – hagyományai táplálnak 
századok óta.  

KÖRÖSLADÁNY BEMUTATÁSA 

2 

A ránk maradt jellegzetes, egyedi településképi arculat a város múltjának tükre, sikerek és kudarcok emlékezetének 

megtestesítője. A település első említése, 1222-ből, a Váradi Regestrumból ismert, a helynév a nadányi alesperes 

nevében tűnik fel. A váradi püspökséghez, azon belül a szeghalmi esperességhez tartozó Nadány egyházának 

alesperesi rangra emelését a Körösközben több helyen letelepített besenyők keresztény hitre térítése indokolta. Az 

tatárjárás alatt elnéptelenedett Nadányt 1245-1247 táján királyi adomány juttatta a Borsa nembeli Ugodnak és Apajnak. 

Új birtokosai a XIII. század második felében mintegy tíz családot, 50-55 főt telepítettek Nadányba, amivel egy időben új 

temploma is épült, területe pedig a tatárjárás idején elpusztult Szentmihályegyházával gyarapodott. 
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A Borsa nemzetség tartományúri hatalmának letörése 

után Miklós, Ugod és János oly formában osztoztak 

meg a birtokaikon az unokatestvéreikkel, Borsa 

ispánnal és Miklóssal, hogy Nadány közös tulajdonban 

maradt. Mindez arra utal, hogy ekkorra már 

udvarházuk állt itt, ami a település uradalmi központtá 

válását alapozta meg. Borsa ispán fiát, Istvánt 1329-

ben, a birtokközpont után már Nadányinak írták, s ő 

vált a család alapítójává. A Nadányi család a XIV. 

század végén már az ország kétszáz legnagyobb 

birtokú családjai közé tartozott, miután mintegy 20 falut 

bírt. Nadány uradalmi központtá válását véglegesítette, 

hogy oda Nadányi László erdélyi alvajda és fia, 

Nadányi Márk, I. (Luxemburgi) Zsigmond (1387-1437) 

király udvari vitéze, a Sárkányos-társaság lovagja, 

1410 és 1425 között várkastélyt építtetett.  

A Nadányiak 1525-ben ismerték meg Luther tanait és a 

Körös-Berettyó vidéki reformáció legfőbb támogatói 

lettek. Az 1520-as évek második felében Nadány 

lakossága is áttért a reformált hitre, 1552 januárjában 

ült össze a ladányi zsinat, amelyen a helvét tanokat 

hirdető Kálmáncsehi Sánta Mártont eretneknek 

nyilvánították, és a régi szertartások szerint 

kiközösítették. Kálmáncsehi viszontválaszul nézeteinek 

elutasítóit átkozta ki. Még ugyanebben az évben 

megkezdődött az iskolai oktatás a parókián. A kastély 

jelentőségét jól mutatja, hogy 1553. augusztus 3-tól 

majd három héten át itt szervezték Kelet-Magyarország 

főurai, miként lehetne a törökkel szövetkezve elfoglalni 

Nagyváradot, hogy előkészítsék János Zsigmond újbóli 

trónra lépését. Ladány lakosai 1552-ben 10, 1553-ban 

11, 1556-ban 12, 1560-ban 19, 1562-ben 49, 1564-ben 

24 és ½ kapu után fizettek adót, ennek alapján mintegy 

73 családot és 350 lelket számlálhatott a település.  

 



 

7 
 

A Tizenötéves Háború során a krími 

tatárok a térségben teleltek ki, ekkor 

néptelenedett el átmenetileg első 

ízben. Az 1600-as évek első 

negyedére már biztosan benépesült,  

s egy járásnyi méretű uradalom 

központjává vált, majd 1658-ban újfent 

elpusztult, s lakosai csak 1665 körül 

tértek vissza. A Szent Liga 

szövetséges hadai által folytatott 

felszabadító harcok során Ladány 

immár harmadjára néptelenedett 

el1685 táján. Csak az 1699-es 

karlócai békekötés után kezdtek 

visszaszivárogni lakói, akiket Nadányi 

János három évre minden földesúri 

adózás alól fölmentett. A Rákóczi-

szabadságharc kuruc hadműveletei 

során stratégiai jelentőségűvé vált a 

Körös ladányi átkelője, ezért 1707-ben 

sáncokkal vették körbe a községet, 

hogy a sarkadi hajdúkkal összefogva 

védeni tudják a Körösök vonalát.  

A kuruc-kor harcainak elültével, 1712-

ben szállták meg végleg Ladányt a 

mai lakosok ősei. Régi templomának 

szentélye (mai református templom 

elődje) ekkor még állt, amelyet a 

visszatelepült Hőgye, Török, Nyíri, 

Szabó, Nemes, Szekeres, Földi, 

Simai, Szűcs, Pap, Perecz, Tóth, 

Simon, Boros, Marton, Létai és Kurucz 

nevű mintegy 20 család, tehát közel 

100 főnyi református lakosság foglalt 

el istentiszteletei számára.  
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A település későbbi történetére is kiható, jelentős változás állt be a birtokviszonyokban a XVIII. század első negyedében. 

A Kincstár nem ismerte el a mindvégig kuruc érzelmű Nadányi Miklós Békés megyei földesuraságát, mert a szatmári 

békében meghatározott három héten belül nem tette le a hűségesküt III. Károly király előtt, így 1720-ban Harrucker 

(1729-től báró Harruckern) János György kapta meg a Nadányiak Békés megyei uradalmát. Ezzel megszűnt a 

Nadányiak közel fél évezredes birtoklása Körösladányban, a falu elvesztette uradalomközponti pozícióját. 

A színtiszta magyar és református községben 1749-ben épült fel az első önálló iskola, az 1780-as években már állt a 

„helységháza”, s a középkori templom helyén 1778-84-ben újat építettek, amit 1794-ben nagyobbítottak meg. Az 1770-

80-as években néhány katolikus család is beköltözött Körösladányba és környékére, részükre 1783-ban egy kápolna 

épült, majd 1786-ra plébániát létesítettek, 1790-ben Békés vármegye egyik szolgabírájának lakhelyévé, ezzel a Sárrét 

hivatalos központjává vált a község. A Harruckern család férfiágának kihalása után, 1798-ban a Wenckheim család bárói 

ága örökölte hatalmas békési uradalmukat. Az új birtokosok 1803 és 1805 között építtették föl – vélhetően a Nadányiak 

várkastélya helyén – copfstílusú kúriájukat id. Czigler Antal tervei alapján, ezzel a község újból uradalmi központtá vált. 

Közlekedésföldrajzi jelentőségét fokozta, hogy 1805-ben megépült a mai Wenckheim Béla utca déli végében a Vertics 

József megyei mérnök tervezte fahíd.  Az 1821. április 5-i tűzvész azonban a szépen fejlődő község nagyobb részét 

elhamvasztotta. A vallási türelmükről ismert Harruckernekkel szemben a Wenckheimek jobban szorgalmazták katolikus 

lakosság betelepítését, uradalmukban csak ilyeneket foglalkoztattak, s ezzel jelentősen megváltoztatták a falu felekezeti 

megoszlását. Római katolikus iskoláját 1816-ban már említik, 1822-ben pedig felszentelték a katolikus templomot Szűz 

Mária tiszteletére.  
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A XIX. század második felének elején 

Pollack Mihály tervei alapján építtették 

át a báró Wenckheim-kastélyt. Az 

épület neves lakója volt báró 

Wenckheim Béla, Békés megye 

háromszori főispánja, a kiegyezés után 

belügy, majd a király személye körüli 

miniszter, aki 1875-ben miniszterelnök 

is volt. Végakarata szerint a 

körösladányi családi kriptában 

helyezték örök nyugalomra 1879-ben. 

A Kiegyezést követően a község 

fejlődése töretlen volt, noha 1881-ben 

az árvíz pusztított a településen, de 

1885-től már országos vásárokat 

tartottak és 1887-ben elkészült a 

szegények menháza is, majd 1888-ban 

létesült a kisdedóvó, s még 

ugyanebben az évben megalapították 

az Önkéntes Tűzoltó Testületet. Nagy 

lehetőséget jelentett a helyi gazdaság 

számára, amikor 1891-ben átadták a 

községen áthaladó, Gyomát 

Szeghalommal, illetve Nagyváraddal 

összekötő vasútvonalat és a Sebes-

Körös szabályozásának befejeződése 

után három évvel, 1893-ban, vashíddal 

gyarapodott a település. A gazdasági 

fejlődés fontos állomását jelentette az 

1896-ban beindított Első Körösladányi 

Gőztégla és Agyagárugyár, majd az 

1899-ben létesített Körösladányi 

Községi Hitelszövetkezet. Göbel János 

és Társai motorhengermalma 1912-

ben kezdte meg tevékenységét és 

ebben az évben készült el a felújított és 

megnagyobbított római katolikus 

templom, elnyerve mai formáját. 
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  Báró Wenckheim János 1913-ban 

bekövetkezett halálával a birtokos 

család fiágon kihalt. A körösladányi 

uradalom báró Wenckheim László 

utáni részét a kastéllyal a Habsburg-

Lotharingiai János főhercegtől 

származó gróf Meranok örökölték. A 

két világháború között már két 

úrilakkal büszkélkedhetett a település: 

1935-36 között gróf Csáky Imréné, 

Sztáray Mária grófnő kastéllyá 

alakíttatta át a báró Wenckheim 

örökséget képező egykori tiszttartói 

lakot (jelenlegi művelődési ház). 

Körösladányt 1944. október 7-e 

hajnalán szállták meg a szovjet 

csapatok és csak közel egyéves 

tartózkodás után, 1945. szeptember 

29-én vonultak ki. 

 

A környék településhierarchiájában 

betöltött jelentős szerepét Körösladány 

annak köszönhette, hogy a vízen való 

átkelésre alkalmas ponton települt 

meg. Ennek megfelelően centruma a 

Körös átkelőjénél, a folyó jobb partján 

alakult ki. Máig itt találhatók 

legfontosabb történeti épületei, 

mindenekelőtt a református templom 

és a kastély, amelyek vélhetően 

középkori előzményekkel 

rendelkeznek. A XVIII. század végén 

felvett I. katonai felmérés szelvényein 

Ladány még klasszikus 

halmaztelepülés, azonban utcáit a XIX. 

század közepére jórészt rendezték, a 

halmazos szerkezet szabálytalanságait 

kiegyengették.  
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Körösladány talán 

legszembetűnőbb arculati 

jellegzetessége átkelőhelyi 

szerepköréből és egykori uradalmi 

központ mivoltából fakad. A Körös-

híd északi oldalán meglepően nagy 

parkosított tér fogadja az érkezőt,  

az egykori kastélykert, amely ma a 

város legfontosabb zöldfelülete.  

A sajátos formájú, háromszögletű 

teresedés tekinthető a település 

központjának, nyugati oldalán zárt, 

kisvárosias térfalakkal, szemben a 

kastély és az uradalmi épületek 

műemléki együttesével. A főtér 

polgári jellegű beépítéseihez 

csatlakozó tömbök település-

építészeti hangvétele jelentősen 

eltérő: kisebb részt mezővárosias, 

túlnyomórészt falusias, viszonylag 

alacsony beépítés-intenzitással. 

A mai belterület kialakulása során az 

utcahálózat fő szervezője a Nagyvárad és 

Debrecen felé vezető fontos történelmi 

útvonal (a mai 47-es út elődje), mely a Körös 

átkelőjét elhagyva a folyóhoz tapad, annak 

magaspartján vezetve észak-déli irányban, 

minden időben a településszerkezet primer 

alkotóját képezve. Az utcahálózat 

másodlagos elemeit a 47-es útra közel 

merőleges gyomaendrődi és dévaványai 

utak, illetve a velük párhuzamos, kelet-

nyugati irányú utcák képezik. A struktúra 

tercier alkotói a másodlagos elemek közötti 

területet szabdalják fel kisebb tömbökre, így 

újra párhuzamosnak tekinthetők a 47-es 

vonalával. Ezt a viszonylag egyszerű 

képletet jelentősen megbonyolítják a 

községfejlődés jellemzően XX. századi 

fejleményei, amely a településtesthez 

lazábban kapcsolódó telepek létrejöttében 

öltöttek testet. E kisebb-nagyobb telepek a 

főbb utak mentén, mintegy csápokként 

helyezkednek el, jelentősen széthúzva a 

településtestet.  
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A környezeti örökség bemutatása rendkívül fontos az Arculati Kézikönyv deklarált célkitűzéseinek elérése 
szempontjából. A város topográfia adottságaiból, történeti-társadalmi fejlődéséből következő sajátosságok,  
a Körösladányra 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, legyen az településszerkezeti sajátosság (utcavezetés, teresedés, utcakép, stb.),  
vagy építészeti elem (épületek, háztípusok, jellegzetes építőanyagok, kerítések, kapuk, szobrok, kutak, stb.),  
amelyek fenntartása, átörökítése – azaz: védelem alá helyezése - okvetlen szükséges a város 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 Körösladány lakói megismerjék és elismerjék értéknek építészeti múltjuk fennálló emlékeit. 
  
Az utóbbi évtizedekben a túlságosan is magabiztos, mennyiségi szemlélettől terhelt fejlesztés módszertanát világszerte 

a "fenntartható fejlődés" kérdéseinek hangsúlyozása váltotta fel. A nagy ívű elméletek sokszor megfoghatatlan, absztrakt 

víziói helyett a társadalom a "mindennapok apró szépségeinek" kézzel fogható valóságát választotta. A civil szféra 

identitás-keresésének legelső, markánsan artikulálódó szintje a település. Ebben a szellemi közegben alapvető 

fontosságú 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. Egyre nyilvánvalóbb: 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 

3 
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  A település igazgatási területén nem találunk a XVIII. századnál korábban létesült álló épületet, noha a református 
templom és a Wenckheim-kastély esetében felmerül egyes épületrészletek középkorból való eredeztetésének 
lehetősége. Az igazgatási területen azonosított régészeti lelőhelyek között akad néhány telepnyom, ahol a talajon a rég 
elpusztult középkori települések templomainak helyére utaló tégla és cseréptörmelékes rétegek megfigyelhetők. Ősi 
falvak helyét őrzi a határ, ezek közül Méhes, Fás, Szentmihály, Károly, Süvöltény neve ismert ma is. 
Ha nem is nevezhetők épületnek, de mindenképp a tudatos emberi környezetalakító tevékenység legelső, máig 
fennmaradt emlékei a tájon a bronzkor elejéről származó kunhalmok, kurgánok. Napjainkra több kurgán többé-kevésbé 
elszántott maradványai ismertek, így a Korhány-halom, Rév-halom, Édes-halom, Csikó-halom, Kisrét-halom, Cifra-
halom, stb., az igazgatási területen régészetileg azonosíthatók száma összesen mintegy 35 db (!). A kurgánok, 
laponyagok a későbbiekben más funkciót is betölthettek, leggyakrabban határhalmokként „hasznosították” őket, vagy a 
települések templomai épültek fel rajtuk, ahogy Szentmihály esetében is. 
Történelem előtti földvár nyomait azonosították Kengyel-közben. Sánca, árokrendszere ma már jobbára csak szakértő 
szemmel fedezhetők fel, ahogy az Ördögárok, ismertebb nevén Csörsz-árok vonala is. Utóbbi több száz kilométeren át 
húzódó erődrendszerének funkciója vitatott, annyi bizonyos, hogy a szarmaták építették a Római Birodalom hathatós 
támogatásával.  
Az egykori földművek, kurgánok, földvárak, sáncok ún. „ex lege”, azaz a törvény erejénél fogva védett területek, 
károsításuk, pusztításuk, akár mezőgazdasági műveléssel is, a törvénybe ütközik. 

 

A természetes környezet átalakítására irányuló „műszaki tevékenységek” fennmaradt nyomai közül a tájon legkorábbiak 
a kunhalmok, kurgánok. A földpiramisok általában valamely „történelem előtti” lovasnép egy-egy törzse, vagy 
nemzetsége kiemelkedő személyiségének sírja fölött emelkedtek, de voltak közöttük sírokat nem tartalmazók is, 
valószínűleg egyéb kultikus funkcióval. A sokszor meglehetősen nagyméretű halmok létrehozása, a kor technikai 
színvonalán, csak a teljes közösség összefogásával volt megoldható, így megbecsülendő emlékei távoli őseink, hitük 
„hívószavára” tett erőfeszítéseinek. Általában magasabb, árvízmentes hátakon, kiemelkedéseken, ártér felé eső 
szegélyeken, folyókanyarulatok közvetlen közelségében helyezkedtek, illetve helyezkednek el. A kunhalmok tájképi, 
régészeti, természetvédelmi és kultúrtörténeti szempontból egyaránt kiemelkedően értékesek, az alföldi táj jellegzetes 
morfológiai elemei. 
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A település igazgatási 
területén jelenleg nem 
találunk a XVIII. 
századnál korábban 
létesült fennálló 
építményt. A település 
legidősebb álló épülete 
jelenlegi tudásunk szerint 
a református templom.  
A mai formájában XVIII. 
századi barokk eredetű 
templom párnatagos 
toronysisakja a település-
kép meghatározója.  
A református templom a 
hazánkban megszokott 
homlokzati középtornyos 
épülettípus képviselője. 
 
A református istenháza 
homlokzati architektúráját 
túlnyomórészt 
későbarokk-klasszicista 
építészeti elemek 
határozzák meg, melyek 
racionális nyugalma jól 
illik a protestantizmus 
szellemiségéhez. A 
templom közelében – 
illetve annak helyén– állt 
a középkori Nadány 
plébániatemploma. 
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A terjengős alaprajzú földszintes kastély inkább nagyobb 

méretű kúriaként hat. Legjellegzetesebb építészeti eleme 

a jócskán a főpárkány fölé nyúló, aránytalanul magas 

fakapu. 

A Harruckern család magvaszakadtával a Weinckheim família lett Körösladány legfőbb birtokosa, ezzel a falu 
uradalmi központtá vált. A Wenckheim-kastély feltehetően a Nadányiak középkori várkastélyának, castellumának 
helyére, esetleg falainak felhasználásával épült a XIX. század elején korai klasszicizáló stílusban. Tervezője Id. 
Czigler Antal Békés vármegye copf és klasszicista építészetének jeles képviselője volt. A korszak mesterei néhány 
ókori ihletésű építészeti elem használatával és a klasszikus arányok szigorú megtartásával tekintélyt parancsoló, 
mégis derűs épületeket tudtak emelni.  

 

Id. Czigler Antal (1767-1862): 

Svájcból bevándorolt család gyermeke, édesapja gazdálkodó birtokos volt Szerém vármegyében. II. József uralkodása alatt 1789-ben 

részt vett az utolsó török háborúban Belgrád és Szendrő ostrománál. Később Bécsben építészeti tanulmányokat folytatott, ahol 

építészmesteri jogot szerzett. Ezután Pestre ment, ahol a Rókus kórháznál másodfelügyelőként nyert alkalmazást. Az 1801-es nagy 

gyulai tűzvész után gróf Wenckheim Ferenc hívására került Gyulára, a leégett urasági kastély megújítására. Ettől fogva, mint urasági 

építőmester 60 éven át állott a Wenckheim-család szolgálatában. Gyulán házat épített és családot alapított. Működési területe egész 

Békés megyére, és részben Arad-Bihar, valamint Heves megyékre is kiterjedt: számos nyilvános épület, nevezetesebb lakóház, 

gazdasági épület, templom, kastély az ő műve volt. Az építészeten kívül apjához hasonlóan ő is gazdálkodással, különösen a 

szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozott, valamint gabona és sertéskereskedést folytatott.  
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Az első katolikusok még a 

Harruckernek birtoklása idején kezdtek 

beköltözni a faluba. Részükre 1783-ban 

kápolna épült, majd 1786-ra plébániát 

létesítettek. A kis kápolna helyéről 

nincs pontos információ, nem kizárt, 

hogy a jelenlegi épület közelében, 

esetleg annak előzményeként épült. A 

katolikusok közössége a Wenckheimek 

birtoklásától fogva lesz meghatározó 

felekezete a településnek. Ez tette 

indokolttá a földesúri család számára, 

hogy 1822-ben id. Czigler Antal 

uradalmi építész tervei alapján 

katolikus templomot építessenek a 

vélhetően az 1821-es tűzvészben 

leégett kápolna helyett. A templom 

Wenckheim József kezdeményezésére 

és támogatásával épült, s a 

Szeplőtlenül fogantatott Szűz 

tiszteletére szenteltek fel. A klasszicista 

kápolna felépítésével párhuzamosan, 

azzal szoros kompozíciós egységben, 

id. Schambach Károly munkája nyomán 

létesült a kastélypark. Ahogy az a 

tájképi kertek létesítése során általános 

volt a korban, a templom feltehetőleg a 

park egyik látványeleme is volt 

szakrális funkciója mellett. 

A gyarapodó katolikus lakosság 

számára szűknek bizonyult a kis 

alapterületű, kápolna-szerű építmény, 

ezért 1911-12 között jelentősen 

átépítették és kibővítették Peiser Károly 

püspöki uradalmi mérnök tervei 

alapján. A templomot szélességében, 

hosszában és magasságában 

bővítették, latinkereszt alaprajzúvá 

alakították kereszthajó-szerű 

bővítmények beépítésével.  

 

Peiser Károly: 

Nagyváradi építész, igen kevés adat lelhető fel 

pályájáról. A XIX-XX. század fordulóján a 

nagyváradi püspökség uradalmi építésze volt. 

Tervet készített a békéscsabai Páduai Szent Antal 

templom építésére is, végül azonban nem ez 

valósult meg. Nevéhez fűződik a kondorosi 

templom tervezése, amely a körösladányihoz 

hasonlóan igen száraz architektúrájú, neoromán 

jellegű épület. Ismert épülete még a debreceni 

Magyarok Nagyasszonyáról nevezetes római 

katolikus leánylíceum. 
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A kastély egyben az uradalom életéhez, működéséhez 

valamilyen formában kötődő épületekből álló műemléki együttes 

középpontja is. A tiszttartólak, a gazdasági és egyéb kiszolgáló 

épületek, a katolikus templom és plébániaház a valaha zárt, 

tájképi kert szomszédságában, rendkívül „zöld” környezetben 

helyezkednek el.  
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Szintén a Wenckheimek 

építkezése a család 

Körösladányban birtokos 

ágának temetkezőhelye.  

A köralaprajzú, kupolás 

sírkápolna a klasszicizmus 

építészetének szép emléke, 

ezért műemléki védelmet 

élvez. A Wenckheim 

sírkerthez tartozik még a 

pilaszterekkel tagolt 

homlokzatú csőszház is, de 

az épületegyüttes kerítése 

ma már hiányzik.  
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A XIX-XX. század fordulójáig a 

lakosság túlnyomó része hagyo-

mányos, egytraktusos szoba-

konyha-kamra elrendezésű, három-

osztatú parasztházakban élt. Ezek 

szinte kivétel nélkül földfalazatúak 

voltak. A főhomlokzatot legtöbbször 

két, jelen-tősebb épület esetén 

három ablak tagolta, az oromzat 

kialakítása változó volt, de kontyolt 

tetővel ritkán fordul elő. 

Körösladányban előfordul az ún. 

lopott tornác és a toldott tornác is, 

előbbi a bihari, utóbbi inkább a 

békési tradíciók részének tekinthető. 

A klasszicizmus hatása mutatkozik 

meg egyes házak erőteljes falazott 

tornácoszlopain, homlokzati 

pilaszterein. A telek utcai frontjának 

kerítésében alakították ki a porta 

nagykapuját a fogatok számára. A 

lakóház folytatásában épültek az 

istállók és gazdasági épületek. 
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   A legkorábbi épülettípusokra még a népi (divatosabb kifejezéssel: 
vernakuláris) építészet rendkívül kiérlelt arányrendszere jellemző. 
Díszítésük mértéktartó, főleg a nyíláskeretezésekre, fontosabb 
tagozatokra és az oromzat deszkázatának, a faszerkezeteknek 
fűrészelt díszítésére korlátozódik. A legtöbb esetben azonban a 
szerkezet és funkció tökéletes összhangja adja az esztétikai hatás 
döntő részét. 
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A földesúri befolyás megszűntével az 1850-es évektől minőségi változás történt a széles néprétegek lakáskultúrájában. 

A kibontakozó kisipar korszerűbb szerkezeteket honosított meg, kialakult a helyi építőipar, természetesen szintén 

kisipari keretek között. Noha nyilvánvaló, hogy egyes, „ügyeskezű” ezermesterek már korábban is szakosodtak 

kőműves- és általában építőipari munkákra, de alapvetően másodlagos tevékenységként segítettek be egy-egy házépítő 

kalákába, a kivitelezés döntően házilagos volt, megfelelően a háztartások önellátó jellegének. Az 1800-as évek utolsó 

felének paraszti mesterei már főtevékenységként, szakmaszerűen foglalkoztak az építkezésekkel, még akkor is, ha 

emellett földet műveltek. Hatványozottan igaz ez a szakirányú tanulmányokat is folytatott pallérokra, építőmesterekre. 

Mindez a lakóházak, az alkalmazott szerkezetek korszerűsödését hozta magával, annak ellenére, hogy az épülettípusok 

jó része alapvetően változatlan maradt, túlnyomórészt a háromosztatú parasztházak változatai épültek. A polgári 

építészet hatására a XIX. század utolsó harmadában kezdtek elterjedni a módosabb gazdák körében a földszintes 

cívisházak, amelyek néha tekintélyes szárazkapuval épültek. Ezek a magyar mezővárosi építészet legjellegzetesebb 

háztípusába tartoznak. 
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 A hagyományos „népi” építőkultúra egészen az 
1960-70-es évekig általános maradt, hosszú 
ideig együttélve a Kádár-kockák képviselte 
„korszerű” építészettel. 
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Hosszú „virágzása” okán is, a 
tradicionális „népi” építészet 
alkotásai Körösladány épített 
örökségének jelentős részét 
képezik a mai napig, helyenként 
utcaképi együtteseket alkotva.  
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A polgári, mezővárosi 

építészet hatására jelentek 

meg a XIX. század 

közepétől az utcával 

párhuzamos 

hossztengelyű, mai 

szóhasználattal: zártsorú, 

hézagosan zártsorú 

beépítésben álló épületek. 

A város XIX. század végi, 

XX. század eleji 

középületei mellett így 

épült néhány igényesebb 

lakóház is. Utóbbiakat a 

néprajzi szakirodalom, a 

fésűs beépítéshez képest 

merőlegesen elforgatott 

beépítés okán „fordított” 

házaknak nevezi. 
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Az „olasz” neoreneszánszra a nyugodt tömegek, a nyílások 
szabályos ritmusa jellemző, valamint a klasszikus építészet 
alapvető tagozatainak – párkányok, keretezések, egyenes, 
vagy háromszögű szemöldökpárkányok, aediculák, pilaszterek, 
stb. – szakszerű, a formatan szigorú szabályainak megfelelő 
alkalmazása.  

 

Az eklektika térnyerése a XIX. század utolsó 

negyedében - a dualizmus korának polgárosodási 

tendenciáival párhuzamosan - kezdődött, az 1880-tól 

kezdődő időszak a koraeklektika virágkora volt ország-

szerte. A stílus szabatos megnevezése: historizáló-

eklektika, jól körülírja az irányzat legfontosabb 

jellemzőit, a történeti stílusok elemeiből való válo-

gatást, sokszor azok keverését egy épületen belül is.  
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10,97 

10

Az eklektikus tagozatok tömeges 
alkalmazásának lehetőségét az olcsó 
alapanyag - gipsz és vakolat -, 
valamint a széles körben elterjedt 
mintakönyvek használata teremtette 
meg. Lényegében minden tagozat 
„megvásárolható” volt. Általában 
elmondható, hogy a korabeli mesterek 
- pallértól az építészig - biztos kézzel 
tudták az „előregyártott” tagozati 
elemeket a szigorú formatani 
előírásoknak megfelelően elhelyezni. 

 

A későeklektika építészete már 

kevesebb klasszikus elemet használ, a 

tagozatok egyedibbé válnak, 

megjelennek a szecesszió felé mutató 

vonások is.  

Elterjednek újfajta építőanyagok, így a 

békési mezővárosokban igen kedvelt 

préstégla. 
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Nemcsak a közösség életében 

kiemelkedő szerepet játszó középületek 

formálásában törekedtek az 

igényességre. Hasonló gondossággal 

építették meg az üzemi, indusztriális 

jellegű létesítményeket is.  
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A különféle akadémikus stílusjegyek alkal-
mazása a jellemzően paraszti életformára 
„szabott” lakóházakon jól példázza a folya-
matot, ahogyan a „nagyvárosi” stílusirány-
zatok megihletik a mezővárosi építészetet 
és bizonyos formai, stiláris elemek 
alkalmazás-ára ösztönzik, anélkül, hogy az 
épületek struktúrájában jelentősebb 
változásokat indikálnának. 
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A szecesszió jellegzetes motívumai inkább csak színezték a későeklektika kissé fáradt stílusát a XX. század elején, 
Körösladányban ez az irányzat meglehetősen kevés nyomot hagyott. 
A két világháború közötti modernizmus hatása is meglehetősen áttételesen érvényesült. A Horthy-korszak Klebersberg-
féle iskoláinak jellegzetes építészeti képén, azonban megjelennek a korszerű építészet egyes vonásai.  
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A Wenckheim-uradalomhoz tartozó tiszttartó lakot a Horthy-korszakban kastéllyá, majd a Rákosi-érában művelődési 
házzá alakították. Bővítése a szocreál építészet értékes emléke. A Rákosi-korszak hivatalos kultúrpolitikája az addig 
uralkodó modernizmus helyett a reformkor haladónak ítélt klasszicista stílusának alkalmazását várta el az építészektől. 
A szocialista realista irányzat („Sztálin-barokk”), annak ellenére, hogy az építészet természetétől alapvetően idegen 
archaizálást kényszerített a tervezőkre, hagyott néhány szép, településképbe harmonikusan illeszkedő alkotást az 
utókorra, amelyek védelme indokolt ma már. 
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Összetett tömegű „villa” a 
két világháború közötti 
évekből. 
 
 
 
 
 
 
 
Az előkertes, 
szabadonálló polgári villa 
sajátos derivátumai, a 
sátortetős Kádár-kockák 
az 1960-as évektől vették 
át az uralmat a 
településkép alakításában. 
Sok helyütt máig 
egységes térfalakat 
alkotnak Körösladányban. 
Ez a fajta építészet nem 
sok helyet hagyott az 
egyéni kreativitásnak, 
igaz, a túlzóan 
individualista 
kilengéseknek sem. 
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A kockaházakból álló, lényegében 
azonos alapelemekből építkező 
utcaképek „ízlés szerint” tarthatók 
kreativitást nélkülözőnek, 
monotonnak, de akár egységesnek is. 
A XX. századi magyar valóság Kádár-
kockáit a korábbi egyértelműen 
elutasító álláspont helyett, ma már 
árnyaltabban ítéli meg az építészeti 
közvélemény. A Rendszerváltás után 
a korábbi kötöttségektől szabaduló, az 
egyéniséget előtérbe helyező harsány 
építészet a települések hagyományos 
építészeti képét országszerte 
„felrobbantották”, egyensúlyát 
felborították. E keserű általános 
tapasztalat felől visszatekintve mégis 
más színben tűnik fel az 1960-as évek 
„szürkesége”.  
 
A Kádár-kockák után következtek az 
integetőerkélyes házak és néhány 
lapostetős „valódi” kockaház. 
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A mezőgazdaság prosperitásának javulásával 
párhuzamosan az 1980-as évekre emelkedett a 
vidéki életszínvonal és megnőtt a házak mérete. 
Szerencsére a folyamat Körösladányban nem 
vezetett az utcaképek egységének felbomlásához, 
sőt kialakult egy helyi épülettípus, amelyeken 
visszafogottan alkalmazott nyerstégla tagozatokkal 
tették jellegzetessé a homlokzatokat. 
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TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG 

Körösladány a Berettyó-Körös vidéken, a Kis-Sárrét, Körös menti sík, illetve a Dévaványai-sík kistájon található. A város 

közigazgatási területének természeti adottságait a három földrajzi kistáj sajátosságai határozzák meg, alföldi 

elhelyezkedése és a kiterjedt szántóföldi művelés ellenére a település határain belül található élőhelyek helyenként 

gazdagok. Természetföldrajzi jelentőségét a Sebes-Körös mentén létrejött ártéri élőhelyek, valamint a mozaikos 

szántóföldi táblák rendszere adja.  

Körösladány a Hortobágy, a Berettyó és a Sebes-Körös által határolt tökéletes síkság része, amelynek jellemző 

magassága 80-95 m. A felszínt feltöltődött morotvák kusza hálózata borítja, ezek enyhe terephullámok formájában 

jelennek meg. A terület a pleisztocén óta dinamikusan süllyedő medence, az ide érkező folyók üledékgyűjtője, ebből 

következően a 2-10 m-es mélységben általánosan elterjedt iszapos homokrétegek anyaga folyóvízi eredetű. A felszínt a 

magassági viszonyoktól függően ártéri és mocsári agyag, lösziszap, illetve elszikesedett infúziós lösz fedi. 
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  A város területe az Alföld flóravidék Tiszántúli flórajárásába tartozó, növényzeti szempontból nem egységes táj. A határ 

egy része potenciális erdősztyepp, ahol az emberi tevékenység a természetközeli vegetációt jelentősen visszaszorította. 

Az ártereken ecsetpázsitos kaszálórétek és puhafás ligeterdők maradtak fenn, a gyepek nagy többsége extenzíven 

használt. A száraz füves puszták, padkás szikesek nagy része az állattartás visszaszorulásával párhuzamosan 

gyomosodásnak indult, a mezőgazdaságilag hasznosított területeken elsősorban búzát, kukoricát, napraforgót 

termelnek. A leggyakoribb természetes élőhelyek az ürmöspuszták, a cickórós puszták, a szikes rétek, az őshonos fafájú 

keményfás jellegtelen erdők, a jellegtelen száraz-félszáraz gyepek, a nem tőzegképző nádasok, a gyékényesek és 

tavikákások, a fűz-nyár ártéri erdők, valamint a fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok az álló- és 

folyóvizek partjánál. A sztyepterületek egyik jellemző növényfaja a pusztai tyúktaréj (Gagea szovitsii), az ürmös-

szikeseken számos pillangósvirágú faj él (pl. sziki here - Trifolium angulatum), a vakszikesek jellemző növénye a 

bárányparéj (Camphorosma annua) és a seprűparéj (Bassia sedoides). Az endemikus fajok száma alacsony, kiemelendő 

az erdélyi útifű (Plantago schwarzenbergiana). A víztér lassú folyású öbleiben számos hínárfajunk él, közülük a védett 

vízi rucaöröm (Salvinia natans), vízi tündérfátyol (Nymphoides peltata) és a csemegesulyom (Trapa natans). 

A folyószabályozások, valamint a mezőgazdasági termelés előretörése a Kis-Sárrétre valaha jellemző nádas területek 

visszaszorulását idézte elő mára. A megmaradt kisebb nádas foltok értékes vizes élőhelyek, melyeknek megőrzése 

fontos feladat.  

Országos jelentőségű "ex lege" védett természeti területek a lápok, szikes tavak, kunhalmok és földvárak, amelyek 

tájtörténeti, tájképi, történelmi és kulturális szempontból egyaránt értékesek. A kunhalmok nagyobb része ma már csak 

1-2 méter magas terephullám formájában jelentkezik, a kurgánok nyoma tehát védelem nélkül egy emberöltőn belül 

felismerhetetlenné válik a mezőgazdasági művelés hatására. 
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Körösladány beépített területe négy 
egymástól településképi arculati 
szempontból is jól elkülöníthető egységre 
osztható. Az eltérő karakterű területek 
részben párhuzamos sávokként, részben 
mozaikszerűen helyezkednek el, önálló 
településszerkezeti egységet egyik sem 
képez. 
Az arculati eltérések a történeti korokban 
elsősorban a társadalmi szerkezet 
változásai mentén alakultak ki, de a más-
más időben beépült területek is különböző 
karakterűek, ahogy természetesen a 
jellemző területhasználat is sajátos arculatot 
eredményez.  
A település központjában a legfontosabb 
intézmények és az uradalmi központ mellett 
a polgáriasult és cívis réteg kisvárosi jellegű 
klasszicista, eklektikus, később szecessziós 
stílusú házai, üzletei voltak. A központhoz 
csatlakozva „félfalusias”, mezővárosi jellegű 
területek épültek ki, végül a lakosság 
jelentős részét kitevő paraszti rétegek 
falusias, a mezőgazdasági jelleget erősen 
magán viselő lakóhelye keretezte a 
településtestet. Természetesen a fenti 
képletszerű, a részleteket elfedő jellemzés 
csak a településszerkezet fő motívumait 
próbálja megragadni, az eltérő arculatú 
területek át- és átszőtték egymást, 
határvonaluk nem éles, ahogy eltérő 
funkciójú területek is beékelődtek az egyes 
zónákba. Körösladány további története 
során, megfelelően a társadalmi-, 
gazdasági- és mindenekelőtt a politikai 
környezet újfajta igényeinek egészen más 
karakterű területek is létrejöttek, miáltal a 
településszövet egyre inkább mozaikossá 
vált. A két világháború közötti időszak 
családiházas telepei még a tradicionális 
településszerkezeti hagyományokat 
követték, de az üzemi területek telepszerű 
beépítéseikkel már egy egészen más világot 
képviseltek, ahol az addig megszokott 
viszonyítási pontok megszűntek.   
A fenti gondolatmenetet követve jelöljük ki 
Körösladány eltérő településképi arculatú 
területeit, elsősorban az alapvető 
jellegvonásokra, kevésbé a részletekre 
fókuszálva. A térbeli dimenziókon (beépítési 
mód, jellemző építménymagasság, stb.) túl 
vizsgáljuk az időbelieket is, és nem 
utolsósorban azt, milyen településképi 
karakter „megcélzása” kívánatos a jövőre 
nézve. 
 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL ELTÉRŐ 

KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

4 
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSKÖZPONT 

A Körös átkelőhelye mellett jött létre a település központja a 
középkorban, itt álltak legfontosabb épületei: a plébániatemplom és 
a földesúr lakhelye. Ez az alaphelyzet lényegében máig sem 
változott, a város centrumát képező háromszögű teresedés 
meghatározó objektumai a református templom és a kastély-iskola. 
Nem túlzás tehát a „történeti településközpont” kifejezés, hiszen a 
jelenlegi struktúra egyes elemei immár mintegy 6-700 éves múltra 
tekintenek vissza.  
A területen a kisebb-nagyobb átépülések dacára döntően még a 
történeti épületállomány dominál, azaz az egykori uradalmi központ 
korábbi előzményeket is őrző főként klasszicista, valamint vele 
átellenben a „polgári” jellegű zárt térfal jellemzően historizáló-
eklektikus jellegű kisvárosias településképe, a kettő között a kastély 
egykori angolparkjával. Ezek a város feltétlen megóvásra érdemes 
örökségét képezik, amelyek az országos és helyi védelme számára 
egyként fontosak és sok helyen máig egységes utcaképeket 
alkotnak.  
A településközpontban a viszonylag zárt térfalakat eredményező 
utcával párhuzamos tömegű, zártsorú beépítések uralkodóak, de 
megtalálhatók ettől eltérő beépítési módok is. Az épületek túlnyomó-
részt nyeregtetősek, bonyolult tetőidom, nem jellemző. A tömeg-
formálás többnyire egyszerű, szimmetrikus, illetve szimmetriára 
törekvő, a homlokzatképzés sajátossága a horizontális tömegeket 
ellenpontozó, a nyílástengelyek álló formátumú ablakaitól meghatá-
rozott vertikális tagolás, valamint a bejáratok hangsúlyos kialakítása.  
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A területen a megörökölt történeti arculat 
megőrzése, továbbfejlesztése a cél. 
Ennek eszköze egyaránt lehet az 
építészeti, történeti, város- és utcaképi 
szempontból fontos épületek értékőrző 
korszerűsítése, felújítása - legyen az 
védett, vagy nem védett -, valamint a XXI. 
század kortárs építészetét minőségi 
módon interpretáló újabb alkotás, 
foghíjbeépítés. Utóbbi esetén alap-
követelmény, hogy a helyi építészeti 
hagyományokat tiszteletben tartó, azok-
hoz igazodó legyen, kerülve a környező 
épületállomány történetiségét hamis, 
feleslegesen archaizáló architektúrával 
relativizáló megoldásokat. Az illeszkedés 
„játékszabályait” betartó új alkotás min-
denkor legyen saját korának „gyermeke”. 
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MEZŐVÁROSI TERÜLETEK 

A történeti településközponthoz nyugat 
felől csatlakozó mezővárosi területek 
beépítése is több évszázados történeti 
előzményekkel rendelkezik, a 
településkép azonban mára 
meglehetősen változatossá vált, 
amelynek egyik oka, hogy a térfalak 
eleve nem záródtak oly mértékben, 
mint a centrumban, sokkal több a 
fésűs beépítésű porta. Számos 
történeti érték található még a 
területen, amelyek sok esetben 
dominálnak az utcaképekben.  
 
A terület épületállománya heterogén, 
helyenként megtalálhatók a népi 
építészet, a historizmus-szecesszió 
emlékei, sokszor erősen átépített 
formában, valamint a XX. század 
közepének és a XXI. század elejének 
jellemző lenyomatai.    
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   A területen a megörökölt mezővárosi 
arculat megőrzése, továbbfejlesztése a 
cél. Ennek eszköze az építészeti, 
történeti, város- és utcaképi szempontból 
fontos épületek értékőrző 
korszerűsítése, felújítása, valamint újabb 
alkotás, foghíjbeépítés. Utóbbi esetén 
alapkövetelmény, hogy a helyi építészeti 
hagyományokat tiszteletben tartó, 
azokhoz igazodó legyen. 
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A területen a vidéki életformának, 
gazdálkodásnak megfelelő, de akár a 
kertvárosi életvitelre vágyók igényeit is 
szolgálni tudó, jellemzően egyedi 
családi házas tömbök találhatók, 
telkenként egy rendeltetési egységgel.  
A beépítési mód legtöbb esetben 
oldalhatáros vagy szabadonálló.  
Az újabban kialakult tömbökben szinte 
kizárólagosan az előkertes 
épületelhelyezés uralkodó, de a 
korábbi eredetű beépítésekben 
gyakoribb az utcafrontos elrendezés.  
A területen szép számmal találhatók 
értékes történeti épületek, ezek 
azonban kevéssé dominánsak már, 
egységes utcaképeket ritkán alkotnak. 

ALACSONY INTENZITÁSÚ BEÉPÍTÉSEK 
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A legkevésbé intenzív beépítésű, a XX. század elejéig kialakult történeti településtestről szerkezetileg leváló családi 
házas telepek. A területeken a vidéki életformának, gazdálkodásnak megfelelő egyedi családi házas tömbök találhatók, 
telkenként egy rendeltetési egységgel, ahol a beépítési mód a legtöbb esetben oldalhatáros. Néhány történeti értékű 
épület még áll, de az eredetileg nem igazán tartós anyagból épült házak átépülése, pusztulása jellemző. Sajnos, ma már 
az egységes arculatú egykori ONCSA házakból is kevés akad, azok is meglehetősen rossz állapotban.  

 

CSALÁDI HÁZAS TELEPEK 
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Az előző kategóriákba nem 
besorolható, döntően nem 
beépített területek, 
mindenekelőtt a határ,  
a nagyobb zöldfelület jellegű 
területek, sportpályák, 
temetők, üzemi területek,  
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 
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A külterület jellegzetes kultúrtáj, amely az elmúlt 250-300 év műszaki beavatkozásai során alakult ki. A környezet mai 
jellegvonásai mindenekelőtt az Alföld vízmentesítési munkálatainak hatására jöttek létre. Az így előállt mozaikos 
tájszerkezetben erdőfoltok, legelők, szántóföldek, majorok váltakoznak meglehetősen sűrűn, gazdagon sokszínű 
árnyalatot adva a tájképnek.     
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Az üzemi területeken az épületek telepítésében, 
építészeti formálásában, kapcsolataik meghatározásá-
ban kiemelt szerepet játszik valamely „technológia”, 
kötött funkcionális rend szükségszerűségeihez való 
alkalmazkodás igénye. Jellemző a legnagyobb rugalmas-
ságot biztosító telep-jellegű beépítés, ahol az egyes 
önálló épületek szabadonállóak, körbejárhatók.  
Az üzemi területeken a korszerű, innovatív 
technológiákat, haladást kifejező településképi arculat 
kialakítása a cél, ahol az üzemszervezési követelmények 
kielégítése mellett mindig tere marad az építészetileg 
igényes formálásnak is. Különös jelentőséggel bír az 
üzemi létesítmények környezetének igényes zöldfelületi 
kialakítása a burkolt- és zöldfelületek egyensúlya.   
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Az üzemi területek sajátos fajtája a vasúti környezet. A „vasúti táj”  
a magyar vidék jellegzetes arculatú szegmense, amelynek sajátos, 
másfél százados múltra visszatekintő környezeti kultúrája valaha a 
rendezettség és gondozottság szinonimája volt. 
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A temető a települések ún. „kihelyezett 
funkcióinak” egyike, egyben fontos zöldfelületi 
tartaléka, de mindezek mellett a környezeti, 
történeti identitás, az emlékezés fontos 
helyszíne is.  
 
Körösladány sírkertje az örökségvédelem 
szempontjából is jelentős, hiszen itt található a 
Wenckheimek ladányi ágának temetkezési 
helye, amelynek épületei országos műemléki 
védelem alatt állnak és a körülöttük található 
öreg sírkövek is a településtörténet fontos 
környezeti emlékei.  
 
 
 
 
A Körös oldalában fekvő zártkertek jellegzetes 
üdülőépületei között található néhány tájképet 
gazdagító, esztétikus kis ház is.    
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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. 

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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  Zártsorú beépítés esetén 
különösen fontos az 
utcavonal tartása, hogy a 
szomszéd épületek tűzfala 
takarva legyen. 

A zárt térfal megszakítása 
takarás nélküli tűzfalakhoz 
vezethet, ahogy újabb 
oldalszárnyak építése is. 
 
 
 
Az ábrákon látható 
zártsorú, hézagosan 
beépítések elsősorban 
Körösladány 
városközpontjában 
fordulnak elő 
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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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Homlokzatképzés 
Az újonnan épülő épület homlokzati 
kialakításának meghatározásakor 
figyelembe kell venni a környező 
épületek homlokzatképzési 
jellegzetességeit. A színében, 
anyaghasználatában túlzottan 
változatos, vagy a környezetétől elütő új 
homlokzat megbonthatja az utca- és 
településkép egységét. 
 
A felújítandó épületek esetében 
szerencsés megőrizni a 
homlokzatképzés jellegzetességeit, ha 
azok környezetükbe illeszkednek. A 
történeti épületek tagozatának 
eltávolítása, a nem megfelelő színezés 
az utcakép jellegének eltűnéséhez, 
harmóniájának felbomlásához vezethet. 
 
Az újonnan épülő épület homlokzati 
kialakításának meghatározásakor 
figyelembe kell venni a környező 
épületek homlokzattagolásának 
főirányait. Körösladány jellegadó 
épületeinek többsége függőleges 
tengelyekbe rendezett álló formátumú 
nyílásokkal épült, így homlokzatuk 
alapvetően vertikális jellegű.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Meglévő történeti épület felújításakor, 
korszerűsítésekor törekedni kell a 
Körösladány arculatát alapvetően 
meghatározó stiláris jellegzetességek 
megőrzésére. A tagozatok eltávolítása 
a ház jellegének elvesztéséhez vezet, 
ahogy általában kedvezőtlenül 
befolyásolja a homlokzati megjelenést 
és ezzel az utcaképet a nyílászárók 
osztásának elhagyása, de méginkább 
azok formájának, tengelyrendszerének 
megváltoztatása. A felújításkor 
szerencsés az egész épület egy 
egységként való kezelése, a teljes 
homlokzat egységes felújítása, 
függetlenül a tulajdonok megoszlásától. 
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Cras dictum efficitur metus. Mauris 
suscipit in lectus a vehicula. Phasellus 
nec 
nunc orci. Phasellus sodales sem ut 
arcu dignissim condimentum. Cras 
feugiat 
auctor mollis. Quisque egestas purus 
nunc, id accumsan metus lobortis at. 
Pellentesque porttitor enim sed orci 
vestibulum hendrerit. Quisque suscipit, 
enim id volutpat pharetra, odio metus 
commodo justo, nec auctor erat libero 
vitae nunc. Nunc placerat erat in diam 
auctor, non finibus tellus efficitur. 
Nunc hendrerit mattis finibus. Etiam sed 
nisi vitae arcu auctor luctus nec sed 
lectus. Vivamus urna arcu, finibus a 
nulla iaculis, consequat consequat nisi. 
tempor nisl cursus, sed maximus quam 
placerat. Vivamus consectetur magna 
quis turpis luctus ullamcorper. Integer 

accumsan. 

Cras dictum efficitur metus. Mauris 
suscipit in lectus a vehicula. Phasellus 
nec 
nunc orci. Phasellus sodales sem ut 
arcu dignissim condimentum. Cras 
feugiat 
auctor mollis. Quisque egestas purus 
nunc, id accumsan metus lobortis at. 
Pellentesque porttitor enim sed orci 
vestibulum hendrerit. Quisque suscipit, 
enim id volutpat pharetra, odio metus 
commodo justo, nec auctor erat libero 
vitae nunc. Nunc placerat erat in diam 
auctor, non finibus tellus efficitur. 
Nunc hendrerit mattis finibus. Etiam sed 
nisi vitae arcu auctor luctus nec sed 
lectus. Vivamus urna arcu, finibus a 
nulla iaculis, consequat consequat nisi. 
tempor nisl cursus, sed maximus quam 
placerat. Vivamus consectetur magna 
quis turpis luctus ullamcorper. Integer 

accumsan. 

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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Kerítések 
Előkertes beépítés esetén tömör kerítés 
alkalmazását kerülni kell. 
 
 
 
Az előkerteket lehetőség szerint 
zöldfelületként, ténylegesen „kert” 
módjára kell kialakítani.  Az előkert egy 
részének leburkolása, csak indokolt 
esetben, az épületekbe történő bejutás 
céljából elfogadható.  
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majorok, gazdaságok 
A hagyományos 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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  Majorok 
Az Alföldön a hagyományos 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 

Körösladány építészeti örökségének 
túlnyomó hányada viszonylag egyszerű, 
homlokzati megjelenésében 
szimmetrikus, metszetében sokszor 
aszimmetrikus (utca felől térdfalas, 
süllyesztett fedélszékű), különösebb 
felépítmény nélküli nyeregtetővel épült.  
 
 
 
 
 
 A történeti korszakokban manzárdtető 
ritkán fordul elő, inkább XX. századi 
épületeken látható, de kijelenthető, hogy 
általában az alapvető építészeti 
hagyományoktól idegen. A XX. század 
második felétől, a modernista építészet 
térhódításával jelennek meg a lapostetők, 
jónéhány településépítészeti konfliktus 
forrásává válva.  
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A magastetők héjazatának anyaga a településkép harmóniájának fontos 
összetevője. A hazai meteorológiai viszonyokhoz, az építéstechnikai 
adottságokhoz, Körösladány történetileg 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.   
A pikkelyfedések mellett máig jelen van a nád, nem függetlenül a környező 
vizes területektől és a jelentős emlékanyaggal bíró népi építészet 
hagyományaitól. 
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TAGOZATOK, ÉPÜLETORNAMENTIKA 

Körösladány történeti építészetének alapvető 
jellegzetessége a legkülönfélébb építészeti 
tagozatok alkalmazása. A házak túlnyomó 
részének alapfelépítése, tömegformálása 
lényegében megegyezik, a korstílus 
követelményeinek tagozatok és 
épületornamentika alkalmazásával feleltek 
meg. A tagozatrendszerek kezdetben a 
klasszikus formatan szabályai szerint 
alakultak, a későeklektika és szecesszió 
korában azonban fokozatosan egyedivé 
váltak. 
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Eklektikus tagozatok utcával párhuzamos tömegű 
házakon. Az épülettagozatok minél plasztikusabb 
megformálása gyakorlati jelentőséggel is bírt.  
Az erősen kiülő szemöldökpárkány esztétikai 
szerepe mellett a csapóesőtől is védte az alatta 
elhelyezkedő nyílászáró szerkezetet. 
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 ABLAKOK 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 
 

  



 

68 
 

 

 
BEJÁRATOK 

A bejáratok kitüntetett pontjai az épületeknek, 
ennek megfelelő megformálással. Igaz ez a 
keretezésre, amely általában tagoltabb, mint az 
egyéb nyílászáróké, és igaz a nyílászáróra, amely 
egyedi iparosmunka. 
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 KAPUK 

A kapuk jelentőségét nem lehet túlhangsúlyozni. A 
kapuszárnyak igényes, „strapabíró” szerkezetek a 
legkülönfélébb tagozatokkal, kovácsoltvas kiegé-
szítőkkel. Természetesen már a kapunyílás is 
megkapja az őt megillető frekventált helyet és 
kiképzést. Mennyire más ez, mint korunk lélektelen 
garázskapui! 
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TORNÁCOK 

Körösladány tradicionális építészetében 
meghatározó szerep jutott a tornácoknak.  
A tornác nemcsak közlekedő, de a „kint” és „bent” 
közötti átmenet tere is. A klíma megváltozásával 
jelentősége nőhet, mint árnyékot adó „féltér”.  
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A városban mind az épülettömeg integráns részét képező „lopott” tornác, mind a toldalék jellegű „toldott” tornác elterjedt 
volt, előbbi a bihari táj, utóbbi inkább az Alföld déli részének sajátossága. 
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A klíma megváltozása elengedhetetlené teszi az épületek hővédelmének, ezen belül a nyílászárók külső árnyékolásának 
megoldását. Szerencsére mindig „kéznél lévő”, történetileg jól bevált megoldás a zsalugáter, amely hajdan az ablakok 
jelentős része előtt megtalálható volt.  Elegáns, házainkat öltöztető szerkezet, amely az esetek döntő többségében 
pozitív módon befolyásolja a homlokzati megjelenést. Kényelmesebb a redőny kezelése, ennek beépítése azonban csak 
akkor optimális az utcakép szempontjából, ha szerkezete (redőnyszekrény, vezetősín) rejtve marad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁRNYÉKOLÁS 
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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 képeken látható megoldás erénye, 
hogy a készülék hagyja „élni” a tetőfelületet. Legszerencsésebb, ha az 
elemeket egyetlen síkidommá összefogva telepítik. 
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A kerítések az utcaképek legfontosabb épített 
kiegészítő elemei, amelyek vagyonvédelmi 
funkcióik mellett fontos térformáló szereppel is 
bírnak. Igényes építészeti kialakításukkal sokszor 
az épületekkel egyenrangúvá válhatnak.  
 
Általánosságban elmondható, hogy előkert 
nélküli, utcafrontos beépítésnél tömör kerítést 
alkalmaztak, ennek anyaga lehet deszkapalánk, 
de épített szerkezet is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERÍTÉSEK 
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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. 

Az átlátást gátolja, mégsem tömör 
hatású az élősövény, amely része a 

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

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

Az építészeti részletek kiemelkedő jelentőségűek a 
településképi arculat szempontjából, személyessé 
teszik a látványt a szemlélő számára. Természetesen 
mindenkinek más lehet fontos és megkapó, mindenki 
mást lát bele a sokszor „csupán” praktikus 
feladatokkal bíró szerkezetekbe, ahogy a díszítések 
„praktikum nélküli” formáiba is. 
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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 város 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.  
Rendkívüli jelentőségű ebből a szempontból, ha a Város igyekszik a legjobb erőket felvonultatni középületei 
megformálásához, ezzel példát mutatva lakosai számára a magánerős építkezésekhez. Mindez garancia 
lehet arra, hogy századok múltán korunk városa is érdemel majd egy fejezetet a készülő építészeti 
munkákban. 
 

 

MAI PÉLDÁK 

6 

A képen látható 

épületen több történeti 

stíluskorszak építészeti 

motívumai is 

megelevenednek, a ház 

mégsem tagadja meg 

korát, alig archaizál. 

Körösladányra jellemző 

egyedi jegy a kastély 

kapujának parafrázisa 

az épület 

középtengelyében. 
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  Kissé öntörvényű – amolyan l’art pour l’ art – hullámos falfelület 
az iskola épületén. A posztmodern korszak építészeti 
ideológiájában gyökerező hangulatos településképi elem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A jellegzetes „népi” házak és az alföldi táj tradicionális szakrális 
építészetének legfontosabb motívumait visszhangozza a 
temető ravatalozójának már-már idilli épülete. 
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A magyar „vidék” 
építészetének 
megszokott elemei 
jelennek meg a képen 
látható házakon. Fehér 
falak, piros cseréptető, 
hajlított 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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Szépen kivitelezett, környezetét tiszteletben tartó, egyszerű tömegformálású, sallangmentes épület minimális 
utalással a történeti és a népi építészet formakincsére.  
 
 
 
 
 
 
 

 

A legegyszerűbb ház is lehet 
a településkép értékes 
eleme, ha formálása 
arányos, kivitele igényes.  
Az esztétika nem feltétlen 
pénzkérdés. 
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A rurális építészet tanulságait 
felhasználó, de a modernizmus 
eredményeit sem tagadó 
építészet a XX. század utolsó 
negyedéből.  
 
Egymásba kapaszkodó világos 
és sötétebb felületek 
kontraszthatásán alapuló 
építészeti megoldás. 
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Az oldalon összegyűjtött házak közös vonása a hagyományos környezet 
tisztelete és a visszafogott, túlzásoktól mentes formálás.  
Egyszerű nyeregtetők, oromfalak, ablakok. A „pont jó” építészethez elég 
néhány jól eltalált nyílás, esetleg egy-két kiegészítő és – természetesen – 
lehetőleg minőségi építőanyagok. 
 
 
 
 
 
 

 

A nádtető közvetlen utalás a népi 
építészet anyaghasználatára. 
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Egy Kádár-kocka és a kortárs 
megfogalmazású faszerkezet 
kontraszthatásának 
dinamikájára építő épület-
kiegészítés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy szerencsés 
végeredménnyel záruló 
épületfelújítás. Mai anyagok és 
szerkezetek dominálnak a 
felületen, de a tömegforma még 
hagyományos marad. 
 
A már meglévő értékek 
átalakításával is létrehozhatók 
korszerű, mai építészeti 
megoldásokkal bíró lakóházak.  
 
A régebbi korok jelenléte 
többlettartalmat ad. 
 

Feltétlen tisztelet és köszönet illeti azokat, akik 

Körösladány környezeti hagyományainak 

átörökítésében „közvetlen” módon vesznek 

részt, a mezőváros tradicionális építészeti 

emlékeinek értékükhöz méltó jókarban 

tartásával, felújításával. 
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Bár aligha vezették településépítészeti megfontolások az építtetőket, mégis megkapó utcaképi részlet állt elő a kis 

üzlethelyiség hátrahúzásával és az előteret őrző fákkal. 

„Gondolatkísérletként” összeillesztettük Körösladány néhány történeti, illetve hagyományos formálású mai lakóházát 

egy képzeletbeli utcaképpé. Látható, hogy, bár a házak a település különböző pontjairól valók, az azonos szemlélettel 
tervezett épületek mégis harmonizálnak egymással, megnyugtató virtuális térfalat képeznek. Mindez arra hívja fel a 
figyelmet, hogy van remény megfelelni a vonzó településképi arculat közösségi elvárásainak és az egyéni elképzelések 
egyedi igényeinek egyaránt. 
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A közterületek komfortja és 
esztétikája szempontjából 
meghatározó a burkolatok 
minősége, ahogy igaz ez a telken 
belüli burkolt felületekre, vagy az 
egyes porták megközelítésére is.  
 
Az utcákat, tereket, parkokat 
használók, legyen az itt lakó polgár, 
vagy a városba érkező vendég, 
elsődleges benyomásait itt szerzi 
meg.  

 

 

UTCÁK, TEREK 

7 



 

92 
 

  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. 

Általánosságban elmondható, 

hogy igényes burkolatok 

természetes anyagú, saját 

textúrájú, nem színezett 

elemekből képezhetők, de 

esztétikus lehet a szépen 

kivitelezett öntött (pl. aszfalt) 

felület is. 
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A közterületek esztétikáját alapvetően 
befolyásolják az utcákon elhelyezett 
kiegészítő elemek, legyen az művészeti 
alkotás, vagy közmű jellegű 
létesítmény, de különösen az 
utcabútorok.  
 
Az utcabútorok közül a kortárs dizájn 
törekvéseit tükröző változatok 
alkalmazása célszerű, mert ezek – 
kontrasztot képezve – történeti és újabb 
beépítésű környezetbe is jól 
illeszkednek.  
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A közterületek képének formálásában műalkotások sora vesz részt, amelyek alapvető jelentőségűek 

a településképi arculat szempontjából, hiszen megjelenésük esztétikája mellett ideológiai tartalmat is 

hordoznak. 
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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 

zöldfelületi rendszer éppúgy része a város 

infrastruktúrájának, mint a természeti környezetnek, hiszen 

alapvetően mesterségesen létrehozott, a 

településszerkezetbe integrálódó struktúra.  

Körösladány fontos településszerkezeti jellegzetessége, 

hogy központját igen jelentős zöldfelület, az egykori 

kastélypark jelöli ki. A park nemcsak történeti kert, de a 

város jelenének is integráns, minden szempontból élő része.  
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  A „zöld” szerepe rendkívül sokoldalú, betölt úgy 
településesztétikai, műszaki, mint közérzetjavító 
feladatokat. A települési arculat formálásában 
egyként részt vesznek a közterületek, közparkok, 
közkertek fasorai, fásított területei és az intézményi- 
és magánterületek kertjei, ezek gondozottsága, vagy 
elhanyagoltsága, léte, vagy nemléte (leburkoltsága) 
befolyásolja a településképi arculatot is.  
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A településképi arculat formálásában különlegesen fontos szerepet 
játszanak a magánkertek, a porták előterei szeretve gondozott 
növényzetükkel. 
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Természetesen a növényzet telepítésekor tekintettel kell lenni az építészeti környezetre, az épületek 
méretére, jellegére, hogy azok benapozását, feltárulását kedvezőtlenül ne befolyásolja a vegetáció.  
Fontos szempont, hogy a látványos műemlékek, idegenforgalmi értékek „fotózhatósága” ne lehetetlenüljön 
el a fák takarása miatt. 

 

A „zöld” az épített elemek 
megjelenésére szintén kihatással 
van: egységesíti az utcaképeket, 
jótékonyan kitakar, váratlan 
feltárulásokat, „képkivágásokat” 
eredményez.  
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A közterületre kirakott 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 a 
történeti 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, REKLÁMTÁBLÁK 
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