HIDAS
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
2017.

A kézikönyv jelentése:
(fn.) Útmutató könyv, amely egy tudományág vagy szakterület
(gyakorlati) ismereteit rendszerezve összefoglalja.
Jelen kézikönyv arra hivatott, hogy egy nagy múltú település,
Hidas község építészeti hagyományait olyan rendszerben mutassa
be, amely segítséget adhat egy közös jövőkép megfogalmazásában.
Segíthet olyan települési arculat kialakításában, amelyre elődeink
is büszkék lehetnek.

HIDAS

HIDAS
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

2017

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés 					

9

2. Hidas bemutatása 				

13

3. Örökségünk 					
Műemlékeink, tornácaink, oromzataink,
ablakaink, kerítéseink, gazdasági épületeink,
patakmedrek

23

4. Eltérő karakterű településrészek Hidason
Némethidas					
Magyarhidas és Ráchidas			
Kishidas 					
Bányatelep 					
Főút menti területek				

45
47
51
55
59
63

5. Építészeti útmutató 				
Beépítési módok, terepalakítás,
homlokzatmagasság, tetőhajlásszög és
tetőforma, szín- és anyaghasználat, ablakok,
tetőablakok, kerítések, melléképületek

65

6. Beépítési vázlatok				

85

7. Mai példák 					

93

8. Sajátos építményfajták

117

		

9
Bevezetés

BEVEZETÉS

Az építészet, az épített környezet minden közösségnek közös ügye. Nem szokás az építészetről
társalogni vagy vitázni. Általában amolyan magánügyként kezeljük, hogy ki milyen házat épít
magának. Mégis, hatással vagyunk az utcaképre, hatással lehetünk egymás gondolkodására. Így
végső soron a közösség szokása határozza meg, hogy milyenné válik környezetünk.
Az építészet tehát közös ügyünk.
Ez a kézikönyv nem törvény és nem szabályozás. A könyv célja bemutatni Hidas történetét,
pillanatfelvételt készíteni a jelen építési szokásairól, valamint mindezek alapján cél egy pozitív
jövőkép kialakítása is.
A könyv egy közös alap, amelyet a mai Hidas lakói fogalmaznak meg annak érdekében, hogy a jövő
Hidasa értékes és élhető környezettel bírjon.

Hmlokzatrészlet a tájházról (fotó: Zilahi Péter)
< Evangélikus templom, Kossuth utca 84. (fotó: Zilahi Péter)

Bevezetés
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A könyvet sokkal inkább albumnak szükséges tekinteni, mintsem tudományos értekezésnek. De
semmiképpen sem szabad hatósági rendeletnek tekinteni. Ha figyelmesen áttekintik a könyvet,
bizonyára meglátják, hogy ez nem más, mint egy párbeszéd. Egy konzultáció a múlt és a jelen építő
közössége között.
Az épített örökségünket egy letűnt kor lenyomataként szokás értelmezni. Talán általánosnak
mondható az a szemlélet, amely szerint a „régi parasztházak” sokkal inkább romantikus
emlékképek, mintsem korszerű családi házak. A 19. század ipari forradalma, és még inkább a
második világháborút követő lakásépítési diktátumok éles válaszvonalat húztak a tradicionális ház
és „modern otthon” fogalma közé. Az éles szakadék azonban részben csak káprázat, ugyanis az
építési technológia fejlődése kortól és földrajzi helyzettől függetlenül folytonos. Más kérdés, hogy
a technológiai fejlődést miképpen dolgozza fel egy közösség?
A fogyasztói társadalom lenyomata egyértelműen jelen van építészetünkben. Ennek egyrészről van
egy globalizációs vonzata, hiszen a 21. század házai nagyon hasonló módon épülhetnek Nyugat-,
Észak-, Dél- vagy Kelet-Európában. Másrészt az árverseny bizonyos értelemben kommerszé teszi
házainkat: őrült szín kavalkád, műanyag csomagolás. Ezzel pedig szükségszerűen veszélybe kerül
az a minőségi, ugyanakkor ésszerű építési hagyomány, amelyet elődeink követtek.
A problémákkal szembenézhetünk magunk is. Egyedül azonban fennáll a veszély, hogy inkább
belesimulunk a problémába, elfogadjuk a nagy gyártók elénk tálalt silány megoldásait, semmint
a probléma megoldása ellen tennénk. Közösségben, közösen azonban tehetünk azért, hogy a ma
házai formailag és műszakilag is időt állóak legyenek. A könyv célja összefoglalni, hogy hogyan
lehet Hidasnak olyan építészete, amely reflektál az örökségünkre, ugyanakkor egységes arculatot
eredményez a település összképében.

< Lakóház szépen felújított udvari homlokzata, Kossuth utca 36. (fotó: Zilahi Péter)
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Hidas bemutatása

HIDAS BEMUTATÁSA

Hidas a Zengőaljai kistérséghez tartozik, annak is a Baranya megyei oldalán fekszik. Különleges
földrajzi adottságokkal bír a település: északi oldalát a Kelet-Mecseki hegyvidék uralja, míg déli
fele a Baranyai dombságra kúszik fel. A dombsági területeket észak-déli irányú patakvölgyek
szabdalják. Mikroklímájának köszönhetően szubmediterrán, kontinentális és balkáni növényfajok
keverednek. Fontos látnunk, hogy a térség eredendően egyfajta olvasztótégelyként működik. Ezek
a különleges keveredések eredményezik Hidas és a térség egyedi jellemvonásait.
Az erdőség jelentős részét bükkösök, cseresek, tölgyesek alkotják. De jelen van a pünkösdi rózsa, és
a bánáti bazsarózsa is. Az illatos hunyor északi határa szintén itt található. Fontos kiemelni, hogy a
térség gyógynövényekben is igen gazdag.

Mecseki bükkös (fotó: Varga Gábor, forrás: ttk.pte.hu)
< A Hidas határába bekúszó Baranyai dombság (fotó: Zilahi Péter)
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Különösen a jelentős erdősültségnek (a térség egyharmada erdő) köszönhetően vadakban gazdag
vidékről beszélhetünk. Egyrészről megtalálhatóak itt olyan nagyvadak, mint a szarvas, őz,
vaddisznó. De honosak az apróvadak is: fácán, vadkacsa.
Tölgyes (fotó: Éri Imre, forrás: mapio.net)

Bánáti bazsarózsa (forrás: koszalo.hu)

A Mecsek egyik lakója (forrás: nyugatmecsekvt.hu)

Hidas bemutatása
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Hidas településszerkezetét földrajzi helyzete alakította. A település egy délnyugat-északkeleti
(szélesebb) és egy ebből leágazó, majd kisebb völgy-ágakra szakadó keleti-nyugati (keskenyebb)
völgyben épült. A településszerkezet kialakulásának, miszerint a falu gyakorlatilag három dombra
épült, nemzetiségi okai is vannak.
A völgyet három folyás szabdalja: az Öreg-patak, a Vadvízi-árok, valamint a Völgységi-árok.
Utóbbi eredeti neve Hydas, amely egyben a település névadója is. Jelentése egészen egyszerűen
híddal ellátott, áthidalt.
Hidas már a csiszolt kőkorszakban is lakott terület volt. Ennek bizonyítéka egy, a Nemzeti Múzeumban
őrzött csiszolt kőbalta sárgásbarna palából. A rómaiak idején az itt áthaladó kereskedelmi és hadiút
előnyeit kihasználva kisebb település állt itt. A honfoglalás után Ete törzse telepedett le, majd az
Árpád korban a pécsi püspök birtokainak részévé vált.
A hódoltság végén rácok, görögkeleti vallású szerbek költöztek a magyarok mellé, majd a XVIII.
század elején több görög katolikus szerb család is betelepült. 1724 után harmadik nemzetiségként
26 német családot költöztetnek a faluba. Ekkor alakul ki a három önálló „falu”: a legrégebbi
Magyarhidas, majd a szerbek által benépesült Ráchidas, végül a németek portáinak helyt adó Svábvagy Némethidas. A II. világháborút követően büntetésként több, mint 1600 német anyanyelvű
hidasit kitelepítettek. Az erőszakosan eltávolított svábok helyére a Bukovinából 1941-ben Bácskába
telepített székelyeket költöztették a községbe. Joggal mondja tehát Berg Csaba polgármester
köszöntőjében: „etnikailag, mint csepp a tengerben, benne van a Kárpát-medence népiség fejlődésének
legtöbb problémája. Magyarok, felvidéki magyarok, erdélyi-bukovinai székelyek, katolikus, lutheránus,
kálvinista bevándorolt németek, a 17. század végén nagyobb számban bevándorolt szerbek, a kisebb
részben kontinuus / folyamatosan itt élő / magyarok lakták. Ezen etnikai csoportok együttélése,
egymásra való hatása során alakult a település élete. Ezért története, fejlődése nemcsak a falu, a megye,
de a regionális fejlődés szempontjából is figyelemre méltó.”

< Első katonai felmérés, 1763-1787, (forrás: mapire.hu)
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Ábra 1: A dombságok között kialakuló természetes és mesterséges főtengelyek

Ábra 3: Az 1950-60-as években kiépített Bányatelep elhelyezkedése
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Magyar-, Német-, és Rácz-Hidas

Kis-Hidas
Új ipari területek

Ábra 2: A történeti településrészek térbelisége
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Ábra 4: A jelenlegi ipari területek zónái

GSPublisherVersion 0.0.100.100

21
Hidas bemutatása

20

Hidas község lakói különleges táji és kulturális értékek mindennapi megtapasztalói. Ennek
eredményeként a hidasiak hagyománytisztelő és szorgalmas emberek.
A lakosság száma az elmúlt két évszázadban alig változott. A ki- és betelepítéseknek, vagy a
bányanyitásoknak és azok bezárásainak köszönhetően törvényszerű, hogy volt ingadozás a község
lélekszámában. Ennek ellenére is azt látjuk, hogy erős lábakon álló, erős gyökerekkel rendelkező
településről beszélhetünk.
Ennek a kiegyensúlyozottságnak fontos előfeltétele, hogy a település minden alapfokú intézménnyel
rendelkezik. Mindemellett jelentős számú vállalkozás erősíti a település stabilitását.
Néptánc előadás a székely borversenyen (forrás: hidas.hu)

Íz örzők forgatása Hidason (forrás: hidas.hu)

Hidasi Kulturparaván Színtársulat fellépése Budapesten (forrás: hidas.hu)

ÖRÖKSÉGÜNK
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Örökségünk
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Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy Hidasnak, ennek a kis baranyai falunak milyen erős történelmi
és kulturális emlékei vannak. Az épített örökségünk tiszteletben tartása minden településen kiemelt
fontosságú. Kiváltképp igaz ez akkor, amikor egy olyan, hagyományait megélni képes közösségről
beszélünk, mint Hidas.
Hidason három műemlékvédett épület van: a tájház, illetve a római katolikus és az evangélikus
templomok. Mindemellett nyolc műemléki védelemre javasolt ház is áll a településen, köztünk a
jelenleg polgármesteri hivatal.
A főúttól északra eső településrészen, illetve Kishidason nagyon magas számban találjuk meg a
helyi egyedi védelemmel rendelkező lakóházakat, illetve présházakat. Ezek mindegyike egyedi
értékkel, jellemzővel bír, ugyanakkor építészeti eszközeiben jelentős hasonlóságokat is mutatnak. A
helyi védettséggel rendelkező lakóépületeket ezért célszerű közös mintázataik alapján vizsgálnunk.

A tájházban bemutatott kulturális és művészeti örökség (forrás: hidas.hu)
< Homlokzatrészlet a tájházról (fotó: Zilahi Péter)
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A védett és védendő épületek valamint területek elhelyezkedése a településen
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A község copf stílusú katolikus

Hidas evangélikus temploma

temploma

1793-ban épült. A környezetéből

A
a

1784-ben

templomban
környék

épült.
láthatjuk

egykori

méltóságteljesen

kiemelkedő

urának,

késő barokk templom berendezés,

Kajdacsy Antalnak 1811-ben

a padok és a főoltár is a XVIII.

állított márvány emlékművét.

század

(muemlekem.hu)

(muemlekem.hu)

Hidas történeti főutcájának, a

Az

Kossuth Lajos utcának egyik

lényegében

leghangsúlyosabb

Lajos

pontja

a

végéről

származik.

evangélikus

templom

a

Kossuth

utca

másik

katolikus templom. A templom

súlypontja.

szomszédjában a Polgármesteri

arányrendszerében a katolikus

Hivatal

templommal

épülete

tulajdonképpen

áll,
a

így

település

Telepítésében,
rokon.

A

plébánia épülete a templom

főterének is tekinthető ez az

mögött,

annak

főtengelyére

épületegyüttes.

merőlegesen helyezkedik el.
Ezzel az L alakú beépítéssel
különleges templomkert jön
létre a főutcára fűződően.

Hidas katolikus temploma (fotó: Zilahi Péter)

Hidas evangélikus temploma (fotó: Zilahi Péter)
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A község fő utcájának (Kossuth utca) egyik régi parasztházában rendezték be a tájházat. A tájház

A templom mellett áll a Kajdacsy család egykori kastélya. Az arányos, klasszicista stílusú épület ma a

tükrözi a község soknemzetiségű lakosságát, az egyik szobában a svábok ruhái és bútorai, a másik

Polgármesteri Hivatal irodáinak ad otthont. (muemlekem.hu)

szobában a székely gyűjtemény kapott helyett. (muemlekem.hu)
Az egykori kastély tulajdonképpen Hidas történeti településének legjelentősebb világi épülete. A
A tájház különlegessége nem csak funkciójában, de az épület egyes részleteiben is megmutatkozik.

kétszintes ház csonkakontyolt nyeregtetővel bír. Főtengelye a főúttal párhuzamos, ezzel is jelezvén

Ugyanis számos hasonlóság ellenére néhány különbséggel is bír Hidas többi népi építészeti

kitüntetett szerepét. A katolikus templommal egy kompozíciót alkot. Különösebb teresedéssel

emlékével szemben. A legfőbb különlegessége talán a tornác nélkülisége. Az egytraktusos, téglány

nem rendelkezik. A háromtengelyű középrizalit középső tengelye adja a bejáratot. Homlokzati

alaprajzú, oromfalas nyeregtetővel rendelkező ház egy viszonylag keskeny ereszaljjal fordul az

színezésében, anyaghasználatában egyfajta példaként áll a település szívében.

udvar irányába. A történelmi falu talán legszebb, legmívesebb ablak spalettáival büszkélkedhet az

Az épület nem rendelkezik műemléki védettséggel, de mindenképpen javasolt felvétele a műemlékek

1829-ben épült ház.

közé.

Hidas tájháza (fotó: Zilahi Péter)

Hidas Polgármesteri Hivatala, az egykori Kajdacsy kastély (fotó: Zilahi Péter)
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Tornácaink
Hidas településen nagy számban maradtak meg – többségében kellőképpen konzerválódtak is –
a népi építészeti hagyományok emlékei. Így a tornác, mint építészeti elem jelentős hangsúllyal
jelenik meg a település összképében. Ritkábban egyszerű, oszlopnélküli ereszaljjal is találkozhatunk
(lásd tájház), de jellemzően fából készült míves, színre mázolt oszlopok alakítják a tornácot. Ez az
átmeneti fedett-nyitott tér, nem tisztán élettérként hasznos, de a ház energetikáját is pozitívan
befolyásolja, hiszen a nyári benapozás ellen önárnyékot vet a főhomlokzatra.

Lakóház tornáca, Tamási Áron utca 5. (fotó: Zilahi Péter)

Lakóház tornáca, Ady Endre utca 9. (fotó: Zilahi Péter)

Lakóház tornáca, Kossuth utca 63. (fotó: Zilahi Péter)

Örökségünk - tornácaink
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Oromzataink
Hidason a lakóépületek oromzatai jellemzően vakolt, meszelt kialakításúak. Az egyenes záródású
nyeregtetők mellett jelentős számban találunk csonkakonttyal végződő oromfalakat is. A
főhomlokzatok formálása tehát kettősnek mondható, arányrendszere ugyanakkor nagyrészt
hasonló. Ezt a hasonlóságot erősíti az oromzatok meglehetősen egységes képe. Általában az
egyszerűség jellemző, ritkábban azonban találunk különböző díszítő elemeket is. Ezen elemeket
örökségeinken védeni kell. Ugyanakkor új építésű házainkon ezek a díszítések giccsként jelennek
Csonkakontyolt oromfal (fotó: Zilahi Péter)

Díszítés nélküli oromfal, a széldeszka díszítése teszi mívessé a főhomlokzatot (fotó: Zilahi Péter)

meg, ezért kerülnünk kell azokat.

A tájház oromfala vakolatdíszeivel és az építés dátumával (fotó: Zilahi Péter)

Örökségünk - oromzataink
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Ablakaink
Hidas épített örökségére alapvetően a letisztult, egyszerű karakter jellemző. A díszítő elemek
leginkább a fa elemeken fordulnak elő. Így az ablakok adják a „míves tekintetű” házak
legjelentősebb díszítő elemeit. A díszítés megjelenhet az ablakok körüli keretezésben is, de előfordul
a tokszerkezetek díszítése is. Ugyanakkor strukturális dísznek mondható a zsalugáterek adta kép
is. Az eltérő, sokszínű kialakítás mód mellett fontos közös jellemvonás a barnával, vagy ahhoz
közeli színnel történő mázolás. Javasolt ennek a közös arculatalakító színnek az alkalmazása mai
A Kossuth utcai művelődési ház míves homlokzatán megjelenő egyszerű zsalugáter (fotó: Zilahi Péter)

Díszített tokszerkezetű ablak az Arany János utcán (fotó: Zilahi Péter)

ablakainkon is.

A tájház egyszerű spalettái, míves, díszített keretezéssel (fotó: Zilahi Péter)

Örökségünk - ablakaink
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Kerítéseink
Hidas népi építészeti emlékeinek közös jellemvonása a jellemzően tömör, de alacsony kő, vagy
vegyes falazatú kerítés. Különösen szép formálást eredményez, amikor a főhomlokzat lábazata és a
kerítés szerkesztésében összhangban van. A tömör kerítésrész sokszor – különösen, ha alacsony a
lábazat – áttört felső részt is kap. A felső rész áttörtségét hagyományosan deszkakerítéssel oldották
meg, manapság igen elterjedt a kovácsoltvas elem is.

Ritkán ugyan, de találkozhatunk tömör deszkakerítéssel is (fotó: Zilahi Péter)

Jellemző kőkerítés, alacsony magassággal (fotó: Zilahi Péter)

A lakóház főhomlokzat lábazatával összhangban épített tömör kőkerítés (fotó: Zilahi Péter)

Örökségünk - kerítéseink
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Gazdasági épületeink
Hidason a gazdasági épületek elhelyezkedése az egyes telepítési módok szerint változó.
Nadrágszíjteleken a lakóépület mögött, a telekhatárra rendezve találjuk meg. Halmos beépítésnél
azonban – a terepadottságokhoz való alkalmazkodás miatt – helyük igen változatosan alakul. Így
sok helyen előfordul, hogy az utcafrontra gazdasági épület kerül. Fontos azonban, hogy - mivel
ezek az építmények a porta arcává válnak – ezek épp olyan igényes kialakítással bírnak, mint a
főépületek: tégla, ritkábban kő falazat vakolva, meszelve, szépen rendben tartva.
Tégla falazatú, szép arányú, rendben tartott gazdasági épület utcai homlokzattal (fotó: Zilahi Péter)

Egyszerű, a kerítéssel egybeépült, vegyes falazatú vakolt gazdasági épület (fotó: Zilahi Péter)

Meszelt tégla lábazatú góré, szépen rendben tartott fa felépítménnyel az utcai homlokzaton (fotó: Zilahi Péter)

Örökségünk - gazdasági épületeink
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Patakmedrek
A dombsági területeket észak-déli irányú patakvölgyek szabdalják. A domborzati viszonyok miatt
a térség gazdag forrásokban, patakokban. A településen három vízfolyás található, a Vadvízi-árok,
a Völgységi-árok – amely valamikor malomárok volt – és az Öreg-patak, amely gyakorlatilag
kettészeli a falut.
A tipikus dombvidéki, patak mentét kísérő települési struktúra, mint történelmi szerkezet,
védelemre méltó. A településszerkezet alakításának koncepciója a meglévő, történeti struktúra
maximális védelmén alapulva olyan kiegészítéseket javasol, mely a településpolitikával, gazdasági
érdekekkel összhangban biztosítja a település szerepkörének megfelelő ellátottsági szintet.
Hidas ökológiai öröksége tehát a kialakult patakmedrek struktúrája. Fontos ezek természeti és
esztétikai védelmes is. Mára az életmódunk eltávolodott a patakok aktív használatától, azonban
szükséges lehet e területek újra bevonása az életvitelünkbe.

Örökségünk - patakmedrek
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„Gyermekeinknek örökségül tisztességérzetet, s ne aranyat hagyjunk”
Platón
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Sz 3

Bányatelep
Műv.ház

Hidas településszerkezetének kialakulását alapvetően a természetföldrajzi viszonyok befolyásolták.
Bolt
Bolt

A Hidasi-vadvíz és az Öreg-patak mentén kialakult településrészek ma egy sajátságos
településszerkezetet eredményeztek.

Sz 2

A.váró

Lényegében az összes védett épületet és védett területet magába foglaló, a Magyar-, Rác- és
Némethidasból kialakult történeti településmag adja a legjelentősebb karakterlehatárolást. Ehhez
hasonló karaktert mutat Kishidas településrész, amely pozíciójánál fogva külön kezelendő.
A 20. század második felében kiépült Bányatelep a város újkori arculatának, identitásának
karakterét mutatja.
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A 6-os számú főút menti területek összessége a település kapujának mondható, ezért nagyon fontos
külön karakterként való kezelése.

45
Eltérő karakterű településrészek Hidason

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
HIDASON

44

NÉMETHIDAS

Némethidas

47

Az eredetileg Némethidasnak nevezett településrész pontos határáról nem találunk hitelesen
fennmaradt információt, a lakosság emlékezetében sem él már a pontos határ. Ugyanakkor a
településszerkezetben jól látható jellegzetességei miatt mégis külön karakterként lehatárolható ez
a településrész.
Hidas település főutcája, a Kossuth Lajos utca tekinthető Némethidas főtengelyének is.
Északnyugatról a 773 illetve 726 helyrajzi számú telkeknél húzható határ. Ehhez nyúlványként
kapcsolódik a Széchenyi utca 654-662 helyrajzi számú telkei. A Kossuth Lajos utcára északról
fűződő Árpád utca jelentős része is e lehatárolásba sorolható. Délkeletről a 115 és 144/2 helyrajzi
számú telkeknél húzható határ. A jellegzetes telekosztás északkeleti irányban szervesen folytatódik,
ezért a Vörösmarty Mihály utca egy része, egészen a 171 – 278 helyrajzi számú telkekig ebbe a
karakterbe sorolhatóak.
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Némethidas térképi lehatárolása
< A Kossuth Lajos utca részlete (fotó: Zilahi Péter)

Némethidas

49

Némethidas karakterét jól láthatóan a hosszú nadrágszíjtelkek formálják. A jellemzően 15 - 25 m
közötti telekszélességgel, valamint 100 -220 m telekmélységgel bíró telkek a gazdálkodási mód
miatt alakultak ki és máig tartják formájukat, nem kerültek felosztásra. A keskeny és hosszú
telkek beépítési módja meglehetősen kézenfekvő. A téglány alaprajzú, utcára merőleges tengelyű
nyeregtetős főépületek az oldalhatárra, mégpedig – kissé meglepő módon – a délkeleti oldalhatárra
épültek. A főépületet lineáris telepítéssel a gazdasági épületek, istállók követik. Az egy közös
tengelyre felfűzött épületegyüttesek rendjéből csak néhol lép ki egy-egy, jellemzően apró léptékű
építmény. A csonkakonttyal és az egyenes oromzattal záródó nyeregtetők egyaránt jellemzőek.
Az utóbbi évtizedekben megjelentek újabb családi házak, amelyek formálásukban, vagy
telepítésükben kiléptek a megszokott rendből. Ezektől a szövetbeli hézagoktól függetlenül azonban

Bolt
Bolt

azt mondhatjuk, hogy a településrész karakterét a mai napig az egykori Némethidas határozza meg.

Némethidas jellemző beépítési módját legszebben a tájház mutatja be (fotó: Zilahi Péter)
< Részlet a településrész helyszínrajzából

MAGYARHIDAS ÉS RÁCHIDAS

Magyarhidas és Ráchidas településrészek külön-külön ma már alig határolhatóak le. Lényegében
mindkét egykori falu azonos jellemvonásokkal bír. A köznyelv ugyan ma is őrzi a települések
elnevezését, de azonos jellemzőik miatt érdemes egy karakterként kezelni ezeket a településrészeket.
Lehatárolását tekintve a Vörösmarty utcán osztozik Némethidassal, de ezen kívül leginkább a
település széléig tart a karakter, magába foglalva az Ady Endre, a Tamási Áron, a József Attila, a
Radnóti Miklós, a Bem, a Petőfi Sándor, az Arany János, a Kölcsey Ferenc, valamint a Zrínyi Miklós
utcákat.
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Magyarhidas és Ráchidas térképi lehatárolása
< A Petőfi Sándor utca részlete (fotó: Zilahi Péter)
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Magyrhidas és Ráchidas
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Magyarhidast és Ráchidast egyaránt a domborzata határozza meg. Míg Némethidas lényegében
egy hosszúkás patakvölgyre feszül rá, addig e két hidasi falurész a Mecsek keleti végződéseire
kúszik fel. A Petőfi Sándor utca tekinthető egyfajta főtengelynek, de ez a tengely is többször hajlik
a domborzati viszonyoknak megfelelően. Mindezek eredményeképp a telekosztás sem mondható
szabályosnak, nemigen találunk téglány alaprajzú telkeket. A főépületek itt is oldalhatárra
épületek, tornácos főhomlokzatukat a kert felé fordítva, azonban nincs mértani szabályosság a
fő- és melléképületek, valamint az utca viszonyában. Az úgynevezett halmos beépítés a domborzati
viszonyoknak megfelelően alakult ki, a házak elrendezését a beépíthetőség logikája határozta
meg. Ebben a karakteregységben csak ritkán figyelhetünk meg olyan új építésű házat, amely
kilépne ebből a halmos rendből. Így azt mondhatjuk, hogy az eredeti falurészek karakterjegyei jól
konzerválódtak.

L-alakú beépítés a Bem utcában (fotó: Zilahi Péter)
< Részlet a településrész helyszínrajzából

Magyrhidas és Ráchidas

52

KISHIDAS

55
Kishidas

54

Kishidas történetileg is Hidastól kissé különálló településrész. Az egykori kereskedelmi főútra
fűződött fel, akár csak Némethidas. Ugyanakkor az Öregpatak déli oldalán alakult ki. A településnév
ma is külön fogalomként él a helyiek nyelvében, ami nem csoda, hiszen az évszázadok során semmit
nem változott a különállósága, a két településrész nem kezdett összenőni. A szétválasztottságot
tovább erősíti a 6-os számú főút, a mely nagy forgalmával egyértelmű éket ver Hidas és Kishidas
közé. A karakter lehatárolása egyértelmű: a Rákóczi Ferenc utca teljes hossza egy karakterként
határozható meg.

Kishidas térképi lehatárolása
< A Rákóczi Ferenc utca részlete (fotó: Zilahi Péter)

as)
Kishidas
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Kishidas lényegében Némethidas folytatásaként, egyfajta nyúlványaként értelmezhető. Az egykori
kereskedelmi út északkeleti felére fonódott fel, az Öregpatak déli oldalára. Különlegessége, hogy
egyfajta befejezetlen szövet képét mutatja: az útnak csak a déli oldalán találunk építési telkeket.
A telkek mérete kettősséget mutat: a délnyugati felében kisebb, átlagosan 60 méter mélységű, míg
északkeleti felében hosszabb, átlagosan 180 méter mélységű telkek találhatók. Mindezekkel együtt
a telepítési mód végig megegyező és lényegében Némethidas beépítésével megegyező: a téglány
alaprajzú, utcára merőleges tengelyű nyeregtetős főépületek az oldalhatárra, mégpedig – kissé
meglepő módon – a délkeleti oldalhatárra épültek. A főépületet lineáris telepítéssel a gazdasági
épületek, istállók követik. Ezen a településrészen egyáltalán nem jellemző a csonkakonty, a
nyeregtetők egyenes oromzattal záródnak. A település karaktere – térbeli különállása miatt – jól
konzerválódott, egyértelműen őrzi a történeti jegyeket.

Lakóház részlete Kishidason (fotó: Zilahi Péter)
< Részlet a településrész helyszínrajzából

BÁNYATELEP
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Bányatelep
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A hidasi Bányatelep a község új településrésze. Az 1950-60-as évek területe az Öreg-patak déli
oldalán cca. 1,2 km-es hosszúságban, tervezett módon alakult ki Bányatelep. A Bányatelepen az
50-es évek bányászlakás építési akciója keretében divatos ikerházas, illetve családi házas struktúra
található. A lehatárolás ebben az esetben is egyértelmű, hiszen az összes, ebben az időben kialakított
utca ebbe a karakterzónába tartozik: Bartók Béla utca, Eötvös utca, Akác utca, Ságvári Endre utca,
Madách Imre utca, Erkel Ferenc utca, Béke utca, Kodály Zoltán utca, valamint Szabadság utca.
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Bányatelep térképi lehatárolása
< Jellemző homlokzati díszítés részlete (fotó: Zilahi Péter)

61
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A Bányatelep magját ikres beépítésű családi házak határozzák meg. Ezek a házak a környékbeli
bányászkolóniák építési rendjét mutatják: a 80 négyzetméter körüli, szinte négyzetes alaprajzú
házak az utca tengelyével párhuzamos, oromfalas nyeregtetőkkel fedettek. Eredetileg a padlástér
beépítetlen volt, mára ezek a terek sok helyen beépültek, de a ráépítés nem jellemző.
A telep egy nagyon jelentős része oldalhatáron álló beépítési móddal épült be. A házak előkertje és
formai karaktere azonban jelentős hasonlóságot mutat az ikres beépítésekkel.
A településrész karakterét elsősorban az 50-es, 60-as évek építési modora határozza meg, azonban
az elmúlt évtizedek építészeti elemei is tetten érhetőek a kerítések, előtetők és egyéb részletelemek
kialakításában.

Ikres lakóházak a Bányatelepen (fotó: Zilahi Péter)
< Részlet a településrész helyszínrajzából

FŐÚT MENTI TERÜLETEK

Főút menti területek

63

A 6-os számú főút Hidas több százéves történelméhez viszonyítva meglehetősen új tengely. Ennek
ellenére a nem helyi lakosok számára legfontosabb tengely, hiszen az átmenő forgalom szinte
kizárólag ezen a tengelyen közlekedik. Fontossága tehát egyértelmű: ez az a zóna, amely a település
kapuját, arcát adja.
Mivel új tengelyről van szó, épületet, építményt elvétve találunk. Az itt található épületek zömében
ipari, gazdasági funkcióval bírnak. Emiatt a terület karaktere teljesen eltér a korábban létesült
településrészektől. A települési perifériákon létesült ipari parkokra jellemző építészeti megoldásokat
találunk itt. Mivel azonban ez nem periféria, hanem főtengely, így építészeti karaktere külön
szabályozandó. Az új építésű épületeket itt fokozott gondossággal kell tájba, illetve településképbe
illeszteni.
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A főút menti területek térképi lehatárolása
< Jellemző táji látkép (fotó: Zilahi Péter)

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

65
Építészeti útmutató
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Hidas a kistelepülésekre jellemző építészeti jegyeket hordozza magán. Az előzőekben bemutatott,
a településen már használatban lévő építészeti eszköztár értelmezése elengedhetetlen. Alapvető
problémát szokott jelenteni, hogy az építészeti szakzsargon és ezzel együtt az építészeti szakmai
gondolkodásmód eltávolodik a felhasználóktól, az építtetőktől.
Jelen fejezetnek célja kettős: megismertetni a szakzsargon jelentését, valamint bemutatni azt az
eszközrendszert, amelyet használva közelebb kerülhetünk egy egységes településképhez.
Az ábrasor nem ad megoldást minden élethelyzetre, de törekszik arra, hogy átláthatóvá, ezáltal
könnyebben megoldhatóvá váljanak az építéssel járó problémák.

Tégla lábazat részlete Hidason (fotó: Zilahi Péter)
< Egyzserű vályogház építés közben (fotó: Zilahi Péter)
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Szabadonálló beépítési mód

Oldalhatáron álló beépítési mód

„Az építési telek beépítési módját az építési határvonalakkal meghatározott terület határozza meg

„Az építési telek beépítési módját az építési határvonalakkal meghatározott terület határozza meg úgy,

úgy, hogy szabadonálló beépítési mód esetén azt minden oldalról a saját telkének az előírt elő-, oldal-

hogy oldalhatáron álló beépítési mód esetén annak egyik építési határvonala a telek egyik oldalhatára,

és hátsókerti építési határvonalai és a telek határai közötti beépítetlen része vegye körül”

szemközti építési határvonala és a telek másik oldalhatára között beépítetlen telekrész legyen”

A beépítési mód legnagyobb előnye, hogy minden oldalról nyithatunk a kert felé, hiszen az előírt

Ez az építési mód – mint miden, nagy hagyományokkal bíró település esetében – Hidason is a

oldalkert miatt lényegében a telek közepére húzhatjuk a házat. Ez a beépítési mód az újabb,

legjellemzőbb beépítés. A lakóházak minden esetben az egyik oldalhatárra illeszkednek, ezáltal

kertvárosias beépítésekre jellemző, a történeti településeken nem jellemző, Hidason csak az Akác

jelentős oldalkertet hagyva. Előnye, hogy az oldalkert jól hasznosítható, illetve a vizes vagy

utca nyugati végén található tömbtelken lehetséges.

raktározási funkciók egy vonalra sorolhatóak meghagyva ezzel a fő funkciók megnyitási
lehetőségeit.
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Ikres beépítési mód

Zártsorú beépítési mód

„Az építési telek beépítési módját az építési határvonalakkal meghatározott terület határozza meg

„Az építési telek beépítési módját az építési határvonalakkal meghatározott terület határozza meg úgy,

úgy, hogy ikres beépítési mód esetén a szomszédos telkek egymás felőli építési határvonala a telkek

hogy zártsorú beépítési mód esetén annak a telek előkerti építési határvonalához csatlakozó oldalai a

közös oldalhatára legyen”

telek két oldalhatára legyen”

Ez az építési mód a bányászathoz kapcsolódó lakásépítésekkel jelent meg Hidason, így első sorban a

Ez a beépítési mód leginkább a sűrűn lakott, városi területek sajátja, ezért Hidason nem találunk

Bányatelepen, a 6-os számú főúttól délre találunk ilyen beépítéssel bíró lakóépületeket. Lényegében

ilyen beépítést. Ugyan a településközpont egyes részein megengedett, de mivel oldalkert nélkülisége

az oldalhatáron álló beépítéssel rokon, de itt két-két szomszédos ház ugyanarra a telekhatárra épül.

sok problémát okoz, érthető módon nem volt szükség használatára.

Előnye, hogy a házak csatlakozó felülete nem hűl le, ezért gazdaságosabban fenntarthatóak.
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Terepre illesztés

Terepalakítás

Hidas – ahogyan a bemutatásban is olvasható – dombok völgyei közé települ. Így törvényszerű,

Egyértelmű gazdasági előnyt jelent, ha a terepalakítás elvét okosan határozzuk meg. A földmunkák

hogy a telkek legjelentősebb része jelentős lejtéssel bír. Hidason – mint minden dombságra

nagyon jelentős többletköltséget jelentenek minden építésnél. Nem csak a föld kitermelése jár

épült településen – a kezdetektől fogva azt az építési logikát követték, hogy a házakat részben a

nagyon magas költségekkel, de annak elszállíttatása is fajlagosan az építkezés egyik legdrágább

terepbe süllyesztették. Ennek leginkább gazdasági okai vannak: ebben az esetben nem szükséges

eleme tud lenni. Mindemellett jelentős környezeti károkat tudunk okozni a dombjaink

drága támfalakat és megerősítő szerkezeteket építeni. Ezzel az építési logikával tudunk leginkább

„elbontásával”. Emiatt javasolt úgy alakítanunk a terepünket, hogy a kitermelt föld feltöltésként a

idomulni környezetünkhöz.

helyszínen tudjon maradni.

padlás

lakótér

x

kiásás

feltöltés

y
y
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Homlokzatmagasság (Hm): az épület homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján

Miért figyeljünk a homlokzatmagasságra?

kell megállapítani, melynek számítása során figyelmen kívül kell hagyni
a) a kémények, szellőzőkürtők, tetőszerelvények magasságát,

A homlokzatmagasság egy törvényi meghatározás, amelyet az adott helyi önkormányzat

b) a vizsgált homlokzatfelülettől 12,00 m-nél távolabbi (hátrább álló) építményrészeket,

maximalizálhat építési rendeleteiben. Sok szomorú példát látunk arra, amikor a tervezők és

c) a vizsgált homlokzatfelület vízszintes összhosszának egyharmadát meg nem haladó 		

építtetők vállvetve dolgoznak azon, hogy ezt a rendeltet megkerüljék. Ennek érdekében rengeteg

összhosszúságú és legfeljebb 3,00 m magasságú

pénzt és energiát is hajlandóak pazarolni. Végső soron pedig tönkreteszik az egységes utcaképet.

		

ca) tetőfelépítmény, építményrész, attika, álló tetőablak,

		

cb) a terepbevágás mögötti homlokzatrész magasságát, továbbá

d) a magastető és oromfalainak 6,00 m-t meg nem haladó magasságú részét.
A gömb, félgömb, donga vagy sátortető alakú építmények („tetőépítmények”) homlokzatmagasságát,
ha az a 12,00 m magasságot nem haladja meg, a vetületmagasság felében, ha a 12,00 m magasságot
meghaladja, a vetületmagasság 6,00 m-rel csökkentett értékében kell meghatározni.

F

L
Lejtős terepen álló, nyeregtetős ház
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A homlokzatmagasságra nem egy rendelet betartása miatt kell ügyelnünk, hanem azért, mert az
utcaképet súlyosan csorbítja egy oda nem illő méretű ház.
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Tetőforma és tetőkialakítás

Bizonyos helyzetekben logikus döntésnek tűnik a lapos tetős épületrészek kialakítása is. Így nem
lenne szerencsés állást foglalni a lapos – elsősorban zöldtetők ellen. A domborzati viszonyok miatt

Hidason első sorban a történeti falu területén alakult ki az oldalhatáron álló beépítési mód.

könnyen elképzelhető olyan épület kialakítása, melynek jelentős része zöldtetővel van fedve.

Ezen területeken az utcára merőleges főtengelyű nyeregtetők a jellemzőek. Ennek megfelelően
a továbbiakban is úgy illik építkezni ezeken a településrészeken, hogy ezt a formálás módot

A bányatelep területére nagyon jellemző az ikres beépítési mód. Ezen a területen is nagyon

megtartsuk. A kontyolt sátortető nem jellemző Hidason, ugyanakkor sok házon találunk

egyszerű és ésszerű logikát követve építettek elődeink: egyszerű nyeregtetős épületek oromfalas

csonkakontyot, (az ábrán a középső házon látható). A tető hajlásszöge az éghajlati viszonyoknak

kialakítással. A tetőhajlásszög itt is az ideálisnak mondható, 40° körüli hajlásszögben lett kialakítva.

megfelelően 40° körül a legideálisabb, nem véletlenül elődeink is e szerint a logika szerint építettek.

Hidason tehát alapvetően logikus, egyszerű tetőformálás jellemző. Így az ettől való eltérés csak

Az ennél magasabb vagy alacsonyabb tető – elsősorban a téli évszakokban – problémásak lehetnek,

nagyon nyomós indokok mellett javasolt. De ha valami miatt ettől el is térünk, nagyon fontos, hogy

ezért kerülni kell őket.

mindezt a környezetünkkel, szomszédunkkal történő harmonikus illeszkedés jegyében tegyük.

40
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°
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Homlokzati színhasználat

Anyaghasználat

Hidason a mai napig a vakolt homlokzat jellemző. Mindez első sorban a hagyományokra vezethető

A homlokzatok vakolt felülete mellett nagyon fontos karakterképző elem a tetőfedések anyaga

vissza, hiszen a jellemzően vályog falazatú épületeket vályog vakolattal volt érdemes és logikus

is. Érdemes törekednünk itt is a természetes anyag- és színhasználatra, amellyel legfeljebb a

fedni. A mai építések esetén kardinális kérdés a hőszigetelés megléte, amelyre szintén a vakolt

szürkés színek irányába térjünk el, de mindenképp kerüljük a színezett fedéseket. Első sorban

felületkezelés a gazdaságos, logikus megoldás.

melléképületek esetében szép és okos megoldás lehet a fémlemezfedések használata.

Napjainkban az építőanyag-gyártók nagyon sokféle színt kínálnak fel. Azonban nem tanácsos

A kő és tégla felületek megjelenése nagyon fontos adalék Hidas arculatában, de azok elsősorban

bedőlni ennek a sokféleségnek. A sötét vakolatszínek jóval drágábbak és túlmelegedésük miatt

a kerítések, teraszburkolatok illetve lábazatok esetében jelennek meg. Így ezek visszafogott

hőtechnikai problémát is okozhatnak. Nem szükséges tehát ragaszkodni a fehérhez, mint a

mennyiségben történő használata jó megoldás lehet. Fontos, hogy a ragasztott, sárgás színű

régi házak meszelése esetében, de nagyon fontos, hogy világos, földszínekhez közelítő színezést

kőburkolatokat kerüljük! A fa használata szintén jó döntés lehet oromfalak, kerítések esetében.

válasszunk.
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RAL 9003

RAL 9002

RAL 1013

RAL 1015

Tetőfedés anyagai

RAL 1014

RAL 7032

RAL 7035

RAL 7044

Kiegészítő anyagok
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Ablakok

Tetőablakok

Hidas házaira jellemző a spalettás árnyékolóval ellátott fa ablak. Ez a jellegzetesség az újabb építésű,

A tetőablakok a tetőterek beépítésével az utóbbi évtizedekben terjedtek el a vidéki építészetben.

illetve felújított házaknál is jellemző. Emiatt a spaletta vagy zsalugáter használata nagyon jó döntés

Éppen emiatt semmilyen történeti példát nem találunk rá. Lényegében bármennyire is szeretnénk,

lehet a nyári túlmelegedés elleni védelemben.

nem tudunk ezekkel illeszkedni a védett épületeink karakterébe.
Ez alól némiképp kivételt jelent az ökörszem ablak, de alapvetően kis felületű üvegezése miatt nem

Ha korszerűbb árnyékolásmódot szeretnénk kialakítani, használhatunk redőnyt vagy zsaluziát is,

általános megoldás.

azonban fontos, hogy ezeket rejtett tokkal alakítsuk ki. A nagy tokszerkezetek torzíthatják a szép

A tetőablak tehát – legyen az fekvő vagy álló – egy olyan elem, amelyet visszafogott mennyiségben

arányú nyílászáróinkat.

szabad csak használni. Az álló tetőablakoknál nem szabad úgy tenni, mintha az is régi lenne

Tokszerkezet nélküli árnyékolási megoldás a roletta, amely lehet külső vagy belső oldalon szerelt is.

(nyeregtetős kialakítás), sokkal inkább a logikus kialakításnak mondható, lapos kialakítást érdemes

Mindenképpen visszafogott, szolid megoldást jelent a nyári nap elleni védekezésben.

választani.

Spaletta

Fekvő tetőablak
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Toló zsalugáter

Zsaluzia

Roletta
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Ökörszem ablak

Álló tetőablak
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Kerítés létesítésének szabályai:

Hidas túlnyomó részét az előkert nélküli, közvetlenül az utcai telekhatárra épített főépületek
határozzák meg. Akkor, amikor az előkert nem jelenik meg, a kerítés lényegében a főhomlokzat

Tömör kerítés maximum 1,50 m magasságig létesíthető. Az áttört kerítés min. 30 cm, max. 90 cm tömör

kiterjesztéseként jelenik meg. Éppen emiatt alakulhatott ki tömör falas kerítések rendszere a

lábazattal rendelkezhet. Épített kerítés anyaga a környezetébe illeszkedő kell, hogy legyen, anyaga

községben. Fontos, hogy a tömör falak soha nem választják le vizuálisan a kertet az utcától. A

csak tégla, kő, fa, kovácsoltvas, illetve vakolt felület lehet. Sövénykerítés létesíthető.

beláthatóságot mindig tartják.
Más esetben még alacsonyabb, akár csak 30 cm-es a tömör kerítés rész. Így a lábazattá váló tégla
vagy kőkerítés még egy áttört kiegészítést kap, amely áttörtség jellemzően fém vagy faanyagú
lehet.
A kerítések az utcáink megjelenését szinte a házainkkal azonos mértékben befolyásolják, emiatt
fokozott odafigyeléssel kell azokat kialakítani.

max.
150 cm
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Melléképületek
Hidason a melléképületek elhelyezésének módja változó. Annak függvényében találjuk meg
a mellék- és gazdasági építményeket, hogy milyen beépítési módok a jellemzők. Az egyes
karakterlehatárolások fejezeteiben olvashatjuk, hogy a melléképületek elhelyezése hogyan történik.
Az azonban minden területen jellemző, hogy a gazdasági épületek kialakítása a főépülethez hasonló:
jellemzően vakolt homlokzat, ritkábban meszelt tégla falazat és cserépfedés jellemző.
Ügyeljünk rá, hogy a melléképületek kialakítása tartós legyen, az ideiglenességet kerülni kell.
Fontos tapasztalat, hogy elődeink a porta fő elemeként gondoltak a gazdasági épületekre, ennek
megfelelően nagy rendben és tisztaságban tartották azokat. Eszerint érdemes ma nekünk is
gondolkodnunk annak érdekében, hogy rendezett, szép képet mutasson Hidas.

Vakolt vegyes falazat

Meszelt és fa falazat
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< Gazdasági építmény a tájház udvarán (fotó: Zilahi Péter)

Fa építmény
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BEÉPÍTÉSI VÁZLATOK

85
Beépítési vázlatok

84

Hidas történetét, örökségét, illetve az itt található karterjegyeket nagyon fontos megismernünk
akkor, amikor új ház építését tűzzük ki célul. Gyakran azonban nehézséget okoz a megöröklött
karakterek és az új építési technológiák összehangolása.
Az alábbi fejezet célja segítséget nyújtani és példát adni arra vonatkozóan, hogy miként tudunk
korszerű, élhető családi házat építeni, legyen az felújítás vagy átalakítás. A fejezetben látható ábrák
a teljesség igénye nélkül, a legjellemzőbb, és egyben legnehezebb beépítési formák vázlatszerű
bemutatására törekszik.

< Rakásolt vályogtéglák szárítása (fotó: Zilahi Péter)
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A régi lakóépületek tagolása, belső tereinek mérete általában nem megfelelőek a mai családi

Gyakran előállhat az a helyzet, hogy még a melléképület alapterülete sem elegendő, vagy annak

házakkal szemben támasztott elvárásainknak.

állapota is igen rossz. Ekkor is tilos beépítenünk a tornácot, inkább egy nagyobb hátsó bővítmény
építése mellett döntsünk. Fontos, hogy ez esetben se nyomjuk el a meglévő ház méretét, tartsunk

Ennek ellenére nagyon fontos, hogy semmiképp ne építsük be a tornácot! Funkcionálisan ugyanis

egyensúlyt a régi és az új építmények között.

csak egy felesleges méretű közlekedőt nyerünk, ugyanakkor a ház karakterét végérvényesen
elrontjuk.
Legkézenfekvőbb megoldás a melléképületeink átépítése. Jó tartószerkezetű építmény esetén
egyszerű átépítés is kellő alapterülettel növelheti házunk méretét.
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Hidas halmos beépítésű területein jellemző első sorban az L-alakú beépítés, amikor a főépületre

Számos esetben előfordulhat az is, hogy a gazdasági épület nem közvetlenül csatlakozik a

merőlegesen csatlakozik a csűr vagy istálló épülete. Ennek az építési módnak jellemzője az is,

lakóépülethez. Ebben az esetben érdemes lehet összekötni a két építményt. Azonban a térbeliség

hogy a melléképület volumene megegyezik a főépületével. Viszont belső tartószerkezetei kevésbé

miatt nem biztos, hogy lehetséges a meglévő épületek arányainak tartása. Ezekben a ritka esetekben

kötöttek. Számos példát látunk arra, hogy egy használaton kívüli csűrben életteret alakítanak ki.

még a lapos tetős épülettel történő összekötés is megengedhető annak érdekében, hogy a két

Ezzel az eszközzel anélkül tudjuk növelni a családi életteret, hogy a jellegzetes karaktert meg

meglévő ház karakterét ne csorbítsuk, hanem egy teljesen mai karakterrel, illő módon egészítsük

kellene változtatnunk.

ki a beépítést.
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Új építésű háznál telken belül nincs olyan referencia épület, amelyhez alkalmazkodnunk kellene.
Ugyanakkor a települési karakter miatt szükséges a hagyományos arányok és beépítések használata.
Fontos látnunk, hogy egy, a hagyományos arányrendszert megtartó ház is képes a mai, korszerű
életterek befogadására. Tanácsos a fedett-nyitott átmeneti terek alkalmazása a tornácok mintájára.
Egyrészt ez egy olyan élettér, amely minden lakóháznak kellemes kiegészítője tud lenni. Másrészt
önárnyékot vet a kinyúló eresz a ház főbb homlokzataira, ezáltal energetikailag és jobb helyzetet
teremtve.
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MAI PÉLDÁK

93
Mai példák

92

Hidason több jó példát láthatunk régi házak felújítására, védett épületek jó karbantartására, vagy
akár új építészeti elemek használatára. Ugyanakkor fontos kitekintenünk a világba és megismerni
olyan példákat, amelyek a mi hagyományainkhoz is jól illeszkednek, ugyanakkor kellő inspirációt
adhatnak a jövőbeni építkezésekhez.
A példák során részletesebben bemutatásra kerül négy olyan ház, amelyek Baranya megyei
építészek kezéből születtek, így szükségszerűen e vidék építészetének lenyomatai láthatóak a
házakon. A példák között a felújítástól az új építésig minden fázis megtalálható.
A konkrét épületeken túl néhány olyan nemzetközi példa is helyet kapott, amelyek ugyan nem e
vidékről származnak, mégis kimunkálásuk, építészeti szemléletük miatt számunkra is példaértékűek
lehetnek.

Kombinat: borászat főépülete, Kozjansko, Szlovénia (fotó: Kombinat)
< Eduardo Souto de Moura : Műemléki lakóépületek felújítása, Monsaraz (fotó: Nelson Garrirdo)
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Almalomb, Hosszúhetény
Hidas községgel több szempontból is hasonlóságot mutat Hosszúhetény, amelynek történelmi
magjában található az az egykori vízimalom, amely ma étteremként működik. Az épületegyüttes
három épületből áll: a malom főépülete mellett található itt egy csűr, illetve egy nyári konyha is.
A három építmény a domborzathoz igazodó halmos beépítéssel készült. Az évtizedek folyamán,
a használaton kívüli malom állapota meglehetősen leromlott. Azonban ennek ellenére példás
helyreállítás után ma egy igazán mai hellyé vált.
Az Almalomb nagyon jó példa – akár nemzetközi vagy országos viszonylatban is, de a baranyai
települések számára mindenképp – arra, hogy örökségünknek miként tudunk új funkciót adni és
mindezt építészetileg hogyan érdemes megtennünk.

Pelényi Margit: Almalomb, Hosszúhetény, egykori vízimalom épületeggyüttesének átalakítása (fotó: tripadvisor.com)
< Pelényi Margit: Almalomb, Hosszúhetény, egykori vízimalom épületeggyüttesének átalakítása (fotó: Wéber Tamás)

Mai példák - felújítás/átalakítás
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Családi ház, Pécs
A kicsi lakóház egy háromfős család számára épült. A ház különleges funkciót nem tartalmaz,
inkább az egyszerűség jegyei szembetűnőek rajta. A telken álló korábbi épület műszaki állapota,
funkcionális elrendezése és épületfizikai megoldásai elavultnak bizonyultak, mindez indokolta egy
teljes új építését. A ház nem egy történeti településrészen található, mégis a hagyományos, logikus
építészet jegyeit mutatja. Nem kíván hivalkodó lenni, szépsége egyszerű nemességében rejlik.
„Amennyire kicsi a ház, annyira sokat tud, akár épületszerkezeti, akár szellemi értelemben. Getto
Tamás és Schunk Tímea műve remek példa arra, hogyan írható újra a hagyományos építészet, mai
kortárs eszközökkel.” Földes László, építész véleménye

Getto Tamás DLA, Schunk Tímea DLA: Pécsi lakóház három főre (forrás: epiteszforum.hu)
< Getto Tamás DLA, Schunk Tímea DLA: Pécsi lakóház három főre (forrás: epiteszforum.hu)

Mai példák - új építés
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Családi ház, Kecskemét
Az építési hely különleges, erős természeti helyzetben van. A ház megfogalmazásakor egyfelől
törekedtünk a természetes anyagok karakteres megjelenésére. Másfelől fontosnak tartottuk,
hogy az épület szerkezete egyszerű és ésszerű legyen. Az ésszerűség eredeztethető a primer
gazdasági épületek megoldásaiból is (góré), anyaghasználatát tekintve pedig a mai gazdasági
épületek is adaptálhatóak. Így a hagyományos épített falas és fa vázszerkezetet ötvöztük olyan
anyaghasználattal, mint például a trapézlemez fedés.
A ház terve a város perifériájára készült. Anyaghasználata és formálása jó példa lehet azokon a
területeken, amelyek nem a Hidas történeti vagy védett területein helyezkednek el.

Dancs Tamás, Zilahi Péter DLA: Családi ház terve Kecskemétre (forrás: p8muhely.com)
< Dancs Tamás, Zilahi Péter DLA: Családi ház terve Kecskemétre (forrás: p8muhely.com)

Mai példák - új építés
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Teraszépítmény, Pécs
Egyre inkább tendencia a mára használaton kívül került gazdasági épületek újrahasznosítása. A
zártkerti, gazdasági célú telkeken álló kis építményeket egyre gyakrabban ruházzák fel új, hétvégi
ház jellegű funkcióval. Így történt ez esetben is. Az épület mérete azonban korlátja volt a nagyobb
társasági életnek, vagy a családi összejöveteleknek. Emiatt egy olyan könnyűszerkezetes építmény
készült, amely a háznak jó kiegészítése tud lenni, és a kívánt funkcionális követelményeknek is
megfelel.
A fa építmény mintegy protézisszerű kiegészítése a háznak. Ez a kiegészítés mind formailag, mind
anyaghasználatában követendő példa minden hasonló léptékű építésnél.

Sztranyák Gergely DLA, Hajdú Veronika: Szőlőhegyi ház bővítése fa teraszépítménnyel (fotó: Sztranyák Gergely)
< Sztranyák Gergely DLA, Hajdú Veronika: Szőlőhegyi ház bővítése fa teraszépítménnyel (fotó: Sztranyák Gergely)

Mai példák - bővítés
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Hétvégi ház, Kővágószőlős
„Építészeti alapkoncepció volt a kis lépték és az itt hagyományos formavilág megőrzése. A meglévő
épület legkisebb – szükséges - bővítését irányoztuk elő, fontos tervezési koncepció volt a környékre
jellemző lépték megtartása. A meglévő beépítés minimális növelésére volt csak szükség, azért, hogy
az új igényeket ki tudjuk elégíteni. Nem a „négyzetméterek” növelésére, hanem a természettel való
szoros kapcsolatra helyeztük a hangsúlyt. Az építészeti válasz lényege a ház „hasznos alapterületét”
megduplázó teraszrendszer kialakítása volt, ami a természet és az épített környezet közötti átmeneti
zónát alkotja: négy terasz, négy különböző funkcióval.”
A ház anyaghasználatában, építészeti eszközrendszerében követendő példa lehet minden olyan
hidas építkezéskor, amelyek a település perifériáin történnek.

Bachman Zoltán DLA, Borsos Ágnes DLA: Hétvégi ház Kővágószőlősön (fotók: Mátételki Ákos, Kovács Zoltán)
< Bachman Zoltán DLA, Borsos Ágnes DLA: Hétvégi ház Kővágószőlősön (fotók: Mátételki Ákos, Kovács Zoltán)

Mai példák - új építés
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Kortárs részletmegoldások - ablakok
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BCR Architects: Műemlék ház felújítása Franciaországban, Nernier, Haute-Savoie

Chris Collaris Architects: Családi ház átalakítása, Amszterdam

Studio Nauta: Ház a fák között, Biggekere

107
Kortárs részletmegoldások - kerítések
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Demicis Architetti: Műemlék szőlőbírtok felújítása Olaszországban, Gavi

Nuno Silva: Családi ház, Matosinhos

Studio Vincente Eschalier: Lakóház, Boulogne-Billancour

109
Kortárs részletmegoldások - vakolatok
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Alessandro Verona: Hétvégiház, Prepotto (fotó: Massimo Crivellari)

Modum Architects: Látogatóközpont, Zánka (fotó: Bujnovszky Tamás)

Eduardo Souto de Moura : Műemléki lakóépületek felújítása, Monsaraz (fotó: Nelson Garrirdo)
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Kortárs részletmegoldások - kilincsek
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Ghezi Novak: Lakóház, Lima

Linha De Terra Architecture: Lakás Chiadoban, Lisszabon

Gianni Botsford: Régi Városháza átalakítása, Bloomsbury

113
Kortárs részletmegoldások - terasz és járdaburkolatok
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Járda részletfotó (forrás: tak.lechnerkozpont.hu)

Járda részletfotó (forrás: tak.lechnerkozpont.hu)

Járda részletfotó (forrás: tak.lechnerkozpont.hu)
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Kortárs részletmegoldások - köztéri bútorok
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Köztéri pad (forrás: acelkft.hu)

Köztéri növénydézsa (forrás:idmetalco.com)

Köztéri pad (forrás: metalco.it)

SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK

Az előző fejezetekből szépen láthatóvá vált, hogy az utcáinkat, tereinket nem csak épületeink
formálják, de minden más ott megjelenő elem is. Egyértelmű következtetés tehát, hogy a
közterületeinken megjelenő elemek mennyiségét minimálisra kell szorítani annak érdekében, hogy
ne alakuljon ki „zsibvásár”, rendetlenség a környezetünkben.
Természetesen – mivel fogyasztói társadalomban élünk – elengedhetetlen, hogy vállalkozóink,
kereskedőink a maguk cégérével, reklámjával hirdessék szolgáltatásukat, termékeiket. Azonban
közös ügy, hogy mindez kellő eleganciával és visszafogottsággal történjen. Az alábbi fejezetben
olyan előremutató példák jelennek meg, amelyek segítségével a zajos köztereinkből kellemes
megjelenésű, nyugodt környezetet alakíthatunk.

Bogen Design: gyógyszertár építészeti átalakítása, Schinznach-Dorf, Svájc
< P8 Műhely és Lanspekt Kft.: Gyomaendrőd, Wodiáner tér megújítása (a képen az átfestett ivókút)
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Korszerű cégér (forrás: bepro.hu)

Cégér (forrás: indafoto.hu. kizsgabi)

Cégér (forrás: http://anyanyelvcsavar.blog.hu)
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