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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. 
Kiskunhalas 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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Kiskunhalas, az egykori kun mezőváros, művelődéstörténetének sajátosságaiból kifolyóan egyedi színezetű 
hagyományokkal, kultúrával bíró - magyar viszonylatban - középváros, a Kiskunság déli részének centruma. Kevés hazai 
település rendelkezik annyi határain túl is ismert és elismert helyi jellegzetességgel, mint éppen Halas. A csipke, a kun 
hagyományok, Thorma János, vagy éppen a híres betyárvilág mellé bízvást odasorolhatjuk a mezőváros páratlan 
építészeti örökségét, ritka teljességben fennmaradt halmazos településszerkezetét is. A reánk maradt jellegzetes, egyedi 
településképi arculat a város múltjának tükre, sikerek és kudarcok emlékezetének megtestesítője, de egyben a jövő 
lehetőségeinek „bázisa”.   

KISKUNHALAS BEMUTATÁSA 

2

A városra jellemző tradíciók gyökerei a település történetének sajátosságaiban keresendők. A vidék települési 
lehetőségeit kihasználva már a történelem előtti korok embere is megtelepedett a város környékén. A népvándorlás 
korának egymást váltó etnikumai után a honfoglaló magyarok érkeztek. A homokos gyér növényzetű terület ugyan 
kevésbé felelt meg félnomád életmódjuknak, de a közeli Harkakötöny nevének „harka” előtagja a magyar törzsszövetség 
egyik bírói jogkörrel felruházott vezetőjének emlékét őrizte meg. A honfoglalók régészeti hagyatékát tárták fel a valamikor 
a város külterületéhez tartozó Balotaszálláson is. 

A Duna-Tisza-vidék szabályozását megelőzően a táj vízrajzi arculata meglehetősen eltérő volt a maitól. Rendkívül 
gazdag volt időszakos és állandó vízfolyásokban, melyeket a Duna, Tisza vízrendszeréhez tartozó kisebb-nagyobb erek, 
folyócskák kiöntései tápláltak. A legjelentősebb állandó víz a Halas-tó volt, amelyet a Dong-ér táplált és Csanytelek 
magasságában összeköttetése volt a Tiszával. A vízrajzi hálózatot gazdagították ezen felül a homokbuckák közötti 
lefolyástalan területeken létrejött szikes tavak is. Az első települések a partosabb helyeken, szárazulatokon, szigeteken 
jöttek létre, és egymástól vízállásos területek, tavak határolták el őket. 
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A középkori Halas az alföldi városok jellegzetes, tagolt vízrajzi viszonyok közé települt típusába tartozott, csakúgy mint 
pl. Szeged, Hódmezővásárhely és Gyula is. Közös jellemzőjük a rendkívül széttagolt, egymással csak lazán összefüggő 
településszerkezet volt. A sokszor önálló településrészek egységesülése csak a megtelepedés egy későbbi fázisában 
indult meg. A ma embere számára furcsa, de a környék vízállásos területeinek lecsapolását megelőzően Kiskunhalas 
szinte „viziváros” képét mutatta. Három oldalról a Halas-tó vízével körbevett félszigeten települt meg és a városba a tó 
felől csak cölöphidakon és töltéseken át lehetett bejutni. A vízrajzi környezet többszörösen is meghatározó volt a város 
fejlődése szempontjából: védelmet nyújtott háborús időkben, a lakosság egy jelentős hányadának megélhetését 
biztosíthatta közvetlenül is (halászat, pákászat), és bekapcsolta a várost a Duna-Tisza-Maros vízrendszerébe, amely 
akkoriban Magyarország legfontosabb vízi útvonala volt. A vízi szállítás korabeli jelentőségét szükségtelen ecsetelni. Az 
ország középkori vízrajzát rekonstruáló tanulmányok bizonysága szerint a kisebb ereken a Tiszáig lehetett hajózni 
sekély merülésű dereglyéken és bárkákon. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a víz jelentőségét sem a nomád, sem a 
későbbi rideg állattartás vonatkozásában, hiszen itatóhelyek nélkül nem virágozhatott volna fel a híres 
állatkereskedelem. A városalakító tényezők közül kiemelkedő volt, hogy Halas fontos utak közelében feküdt. Dél-
Magyarország legfontosabb kereskedelmi és hadi útvonala a Szegedet Dunaszekcsővel összekötő ún. „Kálizút” - a  
jelenlegi 55-ös főútvonal - nem messzire délre haladt. Ennél is fontosabb volt azonban, hogy a Tatárjárás után 
véglegesen az országba telepedő kunok egyik vezető nemzetsége a Csertán-nem választotta szállásául. Ezáltal 
válhatott a kunok hét széke közül az egyik közigazgatási központjává, majd uradalmi székhellyé. 
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A nagyobb városok nélküli "vákuumban", eltérő jellegű tájegységek (homokvidék és Dunamente) határán fekvő település 
számára sok klasszikus városalakító tényező adva volt a fejlődéshez (vízi-, szárazföldi utak, földesúri központ, stb.). 
Ennek megfelelően fokozatosan vált Pest-Pilis-Solt megye déli részének egyik központjává. 

A kipcsak-török nyelv egyik dialektusát beszélő Belső-ázsiai eredetű kunok (nyelvük közeli rokona volt a besenyők egykori 
és Törökország lakóinak mai nyelvével) a mongolok támadásának hatására kérték bebocsátásukat az országba IV. Béla 
királytól a Tatárjárás előestjén. A letelepedett magyar és a félnomád kun társadalom életmódjának antagonisztikus 
ellentéte azonban hamar kiütközött és a súrlódások hatására a kunok fosztogatva Havasalföldre vonultak jelentős 
könnyűlovas haderőtől fosztva meg a magyar királyt a sorsdöntő összecsapás előtt. A történtekből okulva IV. Béla a 
mongolok elvonultával ismét behívta a kunokat a harcoktól leginkább pusztított részekre telepítve őket. A Duna-Tisza 
közén nomadizáló kunokat néhány évtized alatt elérte a Nagyalföldre betelepült korábbi nomád népek - szkíták, 
szarmaták, jazigok, avarok és a honfoglaló magyarok közös sorsa. Bebizonyosodott, hogy az ország területe hosszú 
távon alkalmatlan korábbi életformájuk fenntartására. A kun társadalom azon rétege, amely az új helyzet elfogadására 
képtelennek mutatkozott 1280-ban - immár másodszor - dúlva, fosztogatva Havasalföldre, a nagy eurázsiai steppe 
legnyugatibb nyúlványára vonult vissza és az ottani népességbe olvadt. A kérlelhetetlenül bekövetkező életformaváltás a 
kunok feudalizációjával, a szabadok lesüllyedésével és a törzsi arisztokráciának a feudális nemesi rétegbe olvadásával 
járt együtt. A XIV. századra a kunok asszimilációja jelentősen előrehaladt és lassan a kun könnyűlovas hadak is 
elmaradtak a magyar király seregéből. A kunok azonban - nem utolsó sorban kollektív nemesi szabadságjogaik hatására - 
még sokáig megőrizték etnikai különbözőségük tudatát. 

A környék többi kun szállása közül kiemelkedő Halas fejlődése a XV. század elejére érte el a mezővárosi szintet, legalább 
is Zsigmond király 1404-ben, mint mezővárost veszi el a kun kapitányoktól, de meghagyta a kun szék közigazgatási 
központjának. Ezzel egy nagyobb birtoktest feudális központjává is vált és – közelebbről ismeretlen helyen, talán a mai 
Bástya utca közelében – feltehetően felépült egy megerősített udvarház, várkastély is. A mezőváros temploma minden 
valószínűség szerint a református egyház helyén állt. Az, hogy Zsigmond 1408-ban itt tartózkodik és innen keltezi 
oklevelét Halas jelentőségét és gazdasági erejét mutatja, hiszen a királynak és kíséretének elszállásolása és ellátása nem 
kis terhet róhatott a városra. Más részről feltételezi, hogy ekkoriban már néhány szilárdabb épület is állhatott a 
településen. 
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Albert király 1439-ben Hunyadi Jánosnak ajándékozza a várost, aki szabadkai uradalmát a halasival egyesíti. Mátyás 
királlyá választása további előnyökkel járt: a mezőváros a királyi birtokok közé emelkedett.   

A török hódoltság kora a település és városszerkezetben alapvető, máig kiható változásokat hozott. A környék kisebb 
falvainak, mezővárosainak pusztulásával megkezdődött a nagy határú Halas kialakulása. E folyamat majd a XIX. század 
második felében, a tanyarendszer kifejlődésével éri el csúcspontját. A kihalt falvak, puszták határát fokozatosan Halas 
veszi birtokába, és valószínűleg a lakosság egy jelentős része is beköltözik a városba. Hogy a végzetes pusztulás 
elkerülte, viszonylag védett fekvésének és szultáni birtok voltának is köszönhető volt, így megmenekült az állandóan 
cserélődő szpáhi birtokosok kizsákmányolásától. Legnagyobb mérvű pusztulása a Tizenötéves Háború idején 
valószínűsíthető, amikor, ha rövidebb időre is lakatlanná vált a város. Minden esetre a török uralom végét csak mintegy 
háromszáz fős népességgel, de a környék települései közül egyedül lakottan éri meg. A lakosság visszatelepülése gyors 
ütemben folyt, és az 1709-es pestisjárvány idején „csak” a halottak száma 1300 fő volt. 
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A Rákóczi szabadságharc idején a város a kurucok 
oldalára állt, ezért a császári hadak állandó 
sarcolásának, pusztításának volt kitéve.  
A bizonytalan háborús idők a növénytermesztésnek 
nem kedveztek, újra a nagyállattartás vált 
dominánssá a gazdaságban. A rideg pásztorok 
pusztai szállásai a tanyák tipológiai előzményeinek 
tekinthetők, annak ellenére, hogy létrejöttükben egész 
más tényezők játszottak szerepet. 
1702-ben az addig bizonyos fokú kollektív 
szabadságot élvező város a Német Lovagrend, majd 
a pesti Invalidusok birtokába került. A földesúri 
függőség alól csak az 1745-ös redempció során 
szabadult fel. A redempció kiharcolása a „jászkun” 
társadalom korszakos jelentőségű történelmi tette, 
amely az egykori kun székek és a Jászság páratlan 
összefogása, hatalmas anyagi erőfeszítése révén 
valósulhatott meg. A redempció a megváltásban 
anyagilag részt vevő redemptusokra, illetve 
irredemptusokra osztotta a város társadalmát, akiket 
eltérő jogok illettek meg. Fontos változás volt a 
katolikusok beköltözése az addig tisztán református 
felekezetű városba az 1700-as évek közepe táján. Az 
őslakosok és a betelepülők által lakott városrészek 
eltérő szerkezete máig megmutatkozik a halmazos 
jellegű településrészek utcahálózatában.  
 



 

10 
 

  A II. József uralkodása alatt készült I. katonai 
felmérés halasi szelvénye szinte mai állapotában 
mutatja meg a város jelenlegi központját, amely a 
jelenlegi belterületnek mintegy a negyedét tette ki. 
A lakott területen elhelyezkedő nagyszámú 
szárazmalom a település agrárjellegű, falusias 
képét vetíti elénk. A Tabán félszigetként nyúlik a 
Harangos tó vízébe és a belterület zárványaként is 
találunk vízállásos területeket, melyek csak a XIX. 
század végére tűnnek majd el. A tó partjára vezető 
utcák, közök nagy száma a víznek a település 
életében játszott fontos szerepére utal. Az újabb 
betelepülések és a népesség számának 
növekedése miatt (1785-ben kb. 5500 fő, míg 
1847-ben 10000 fő) a XIX. század első felében 
jelölték ki az Alsóváros és a Felsőváros szabályos, 
mérnökileg kitűzött utcahálózatát, amely élesen 
elüt az eredeti településmag szabálytalan, 
halmazos szerkezetétől. 

A fejlődés a XIX. század közepéig jórészt mennyiségi volt, a 
város arculatán alapvető változásokat nem okozott, mindössze 
területének és a lakosság számának növekedéséről 
beszélhetünk. Kivételként néhány nagyobb középület felépítését 
említhetjük (Városháza, Kvártélyház, Katolikus templom, stb.), a 
településkép azonban továbbra is jellemzően falusias maradt. A 
földfalazatú földszintes parasztházak közül néhány kisnemesi 
kúria emelkedett ki (Végh-, Babó-kúria, paplak, stb.). Új 
dimenziók a dualizmus korának gazdasági fellendülésével 
nyíltak. Ekkorra tehető a város társadalmi képét 1945-ig 
meghatározó paraszt-polgári, cívis réteg végső kialakulása. A 
tőkés polgárság és cívistársadalom néhány évtized lefolyása alatt 
súlyának megfelelően formálta át Kiskunhalas városképét. 

forrás: http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey 
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  Az 1867-től az első világháborúig tartó időszak építkezései a mai napig a markánsan kirajzolódó rétegét adják az 
épületállománynak. A város társadalmi szerkezete a XIX. század végére erősen differenciálódott és ez rávetült a város 
szerkezetére is. A központtól a szélek felé koncentrikus gyűrűkben helyezkedtek el az egyes csoportok, természetesen 
vagyoni helyzetüknek megfelelően. A központban a „polgári” réteg, a központhoz csatlakozó mezővárosi jellegű 
településrészek cívisházaiban a paraszt-polgári réteg élt, míg a külső övezetek falusias utcáiban az agrárproletárság 
zömében fésűs beépítésű parasztházait találjuk. Ez a hármas tagozódás – csekély kiterjedésű városias központ, azt 
övező földszintes, mezővárosi jellegű, kijjebb falusias településrészek – jellegzetesen magyar városfejlődési út, amely az 
Alföld mezővárosaira általánosan jellemző. 
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A hatalmas tanyarendszer kialakulása szintén erre az időszakra tehető. Okai: a szántóföldi művelés arányának 
drasztikus növekedése a legeltetéssel szemben (gabonakonjunktúra, vasúti szállítás lehetősége), ritka településhálózat, 
nagy határú mezőváros, tagosítások. A folyamat felgyorsulása a napóleoni háborúk idején figyelhető meg először, de 
virágkora a XIX. XX. század fordulója volt. A nagygazdák jelentős része városi házzal és tanyával is rendelkezett, a 
szegényebb tanyasiak számára a városi ház általában nem adatott meg. 

A Kiegyezés után öntudatra ébredt mezővárosi polgárság reprezentációs igénye hozta 
létre a máig meghatározó közösségi épületek egész sorát (Városháza, Gimnázium, 
Szálloda, iskolák, stb.), amelyek az eklektikus-historizáló és szecessziós stílus 
alkotásai. A XX. század közepére elnyerte formáját a Hősök tere, hiszen a múlt század 
végén nem volt a városnak méretéhez és jelentőségéhez méltó főtere. A tér környékén 
sűrűsödnek Halas legjelentősebb eklektikus-szecessziós épületei, ezek a mezőváros 
léptékét meghaladó méreteikkel helyenként furcsa feszültséget teremtenek a 
szomszédságukban álló földszintes cívisházakkal. Az ország 1914-ben megszakadó 
fejlődésének emlékei, melyek a centrum városias miliőjének letéteményesei. 
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A vasúti közlekedés megindulása serkentőleg hatott az ipari és a mezőgazdasági termelésre egyaránt. A nagyobb 
üzemek a Nagyállomás környékére a sínek közelébe települtek.  

Az 1945 utáni korszak fontos változása volt az 53-as út nyomvonalának kivezetése a városközpontból. Ez a 
forgalomtechnikailag feltétlen indokolt beavatkozás megszakította a belterület főútvonalának és Kiskunhalas 
központjának logikus és természetes kapcsolatát és sajátos excentricitást okozott a város szerkezetében  A központtól 
keletre eső területek telepszerű tömbtelkes beépítése a szocialista korszak durva és alig jóvátehető beavatkozása volt 
az elődök által ránk hagyott építészeti örökségbe. A nagyüzemi technológiával épült házak nem vették, nem vehették 
figyelembe a város eredendően más léptékét, egyediségét. A lakótelepi házak látványa az, amely ma először tűnik fel az 
érkezőknek és árnyékukból csak később bújnak elő a barokk templomtornyok és a városháza szecessziós sisakja. 
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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 
Kiskunhalasra 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 Kiskunhalas lakói megismerjék és elismerjék értéknek építészeti múltjuk fennálló emlékeit. 
  
Az utóbbi évtizedekben a múlt században jellemző 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 lakosság 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.  
 
Egy település épületekben, építményekben fennmaradt múltjának reprezentálására az országos, vagy helyi védettségű 
emlékek hivatottak elsősorban. Kiskunhalas épített öröksége azonban annyira gazdag, a város olyan nagy területein 
meghatározó, hogy abból csak a védelem alá vontak bemutatása torzképet eredményezne, már csak azért is, mert ezek 
állományában egyes, a város építészetében meghatározó korszakok értékei (1930-40-es évek, II. világháborút követő 
időszakok) alig, vagy egyáltalán nincsenek képviselve. Az alábbi fejezet ezért időrendben haladva, a legjellemzőbb 
példákon keresztül mutatja be Kiskunhalas környezeti örökségét, tekintet nélkül annak védettségére vagy 
„védtelenségére”. 

ÖRÖKSÉGÜNK 
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Viharos történelméből fakadóan a település igazgatási területén nem találunk a XVIII. századnál korábban létesült 
fennálló építményt. A város legidősebb álló épületei a lakosság felekezeti megoszlását tükröző, jelenlegi formájukban 
XVIII. századi, barokk eredetű templomok, amelyek kijelölték a történeti város kettős központját is. A katolikus és 
református templom a hazánkban megszokott homlokzati középtornyos épülettípus képviselői, jellegzetes 
toronysisakjukkal a városkép meghatározói. 
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  A református istenháza Halas középkori 
plébániatemplomának helyén vagy annak közelében 
épült. Összképét barokkos tömegalakítás és 
klasszicizáló részletképzés határozza meg. 
Oldalhomlokzatait markáns falpillérekre terhelő 
boltövekkel képzett hangsúlyos fülkék tagolják, ez a 
motívum a Dél-Alföld protestáns 
templomépítészetében igen kedvelt, gyakori 
építészeti megoldás.  

Az épület mellett felállított „szégyenkő” a város 
művelődéstörténetének ritka emléke. 

Az alsóvárosi Szent Péter és Pál apostolok 
plébániatemplom 1769-70 között épült barokk 
stílusban Gföller Jakab irányításával. Az eredetileg 
egyhajós épület az 1937-40 közötti neobarokk 
bővítés során vette fel a jelenlegi összetett 
tömegformát.  

A katolikus templom városképi hatását fokozza, hogy 
kisebb kiemelkedésen építették, ahova hangulatos 
lépcsőrendszerek vezetnek fel.  
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A fontos középületek a 
korszellemnek megfelelően 
klasszicista stílusban 
épültek. 

 

 

A Városháza régi szárnya 
1833-34-ben épült a 
kecskeméti Fischer 
Ágoston tervei szerint. A 
magyar vidék klasszicista 
építészetének fontos 
emléke. 

Halas a jászkun autonómia egyik fontos központja volt, így a XIX. század első felében néhány reprezentatív középületet 
emeltek az közigazgatási funkciók ellátására, így lett az ún. Kisvárosházából is a Jászkun kerület székháza.  
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Halas kiemelkedő 
közigazgatási szerepéből 
adódóan néhány nemesi 
család is megtelepedett a 
város falai között. Kúriáik 
beépítési módja, 
telekmérete sokszor eltért a 
cívisréteg hagyományos 
portáitól.  

Rejtőzködő klasszikus formák a telek mélyén: háromszögű timpanon és páros ión 
oszlopfejezetek.  



 

20 
 

A Reformkor protestáns mezővárosainak építészeti stílusa a klasszicizmus volt, amely formáinak nyugodtságával, 
szerkezeteinek racionalitásával tökéletes összhangban volt a fokozatosan polgárosodó társadalom sajátos 
világnézetével. A korszak mesterei néhány ókori ihletésű építészeti elem használatával és a klasszikus arányok szigorú 
megtartásával tekintélyt parancsoló, mégis derűs épületet tudtak emelni.  
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A XIX. század közepétől a klasszicizmust a 
romantika váltotta. Az 1857-60-ban épített 
Zsinagóga még nem „vérbeli” romantikus épület, de 
gótizáló nyílásaival egyértelműen újat hoz a 
városképbe, miközben tömegképzése, oszlopos 
portikusza egyértelműen utal a klasszicista 
hagyományokra.  

A romantika középkor felé forduló építészetének 
jellegzetes ívsoros párkánya egy zártsorú tabáni 
cívisházon.  
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6,23 

  

A XIX-XX. század fordulójáig a lakosság 
túlnyomó része hagyományos, egytraktusos 
szoba-konyha-kamra elrendezésű, 
háromosztatú parasztházakban élt, amelyek 
szinte kivétel nélkül földfalazatúak voltak. A 
főhomlokzatot legtöbbször két, jelentősebb 
épület esetén három ablak tagolta, az 
oromzat kialakítása változó volt, de kontyolt 
tetővel ritkán fordul elő, jóval gyakoribb a 
csonkakonty. Kiskunhalason egyaránt 
megtalálható az ún. lopott tornác és a toldott 
tornác is, ahogy a korai lakóházak inkább 
tornác nélkül épültek.  
 
A telek utcai frontjának kerítésében 
alakították ki a porta nagykapuját a fogatok 
számára. A lakóház folytatásában épültek az 
istállók és gazdasági épületek. Egyes 
esetekben ezek a lakóépülettől külön 
egységben is állhattak. 
 
 
Az épületek közkeletű „stílusmegjelölése” a 
„népi” jelző, amely arra utal, hogy 
mindenekelőtt a mezőgazdasági 
tevékenységekkel foglalkozó paraszti, cívis 
réteg építési kultúrája érhető tetten a 
házakon. E meghatározás azonban 
meglehetősen bizonytalan, hiszen a 
kisnemesi kuriális építészet köréből is 
akadnak ide sorolható emlékek, így a Végh-
kúria, amely ízlés szerint tartható népinek 
vagy klasszicizálónak.  
A korszerű nemzetközi terminológia ezért 
rurális vagy építészek nélküli építészetről 
beszél. 
 
 
 
A népi kultúrára ugyanakkor mindvégig erős 
befolyással voltak az akadémikus 
stílusirányzatok.  
 
A klasszicizmus hatása mutatkozik meg 
egyes házak homlokzati pilaszterein. 
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 A legkorábbi épülettípusokra azonban még a népi 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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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.  
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Mezővárosi múltjából fakadóan a tradícionális népi építőkultúra Kiskunhalas 1950 előtt beépült 
lakóterületein általánosan jelen volt, emlékei helyenként máig meghatározók. E hagyományos 
építészeti magatartás legjellegzetesebb képviselői az utcafrontra merőleges tömegű, fésűs 
(oldalhatáros) beépítésben álló csonkakontyos oromzatú lakóházak. Az oromzat deszkázata épúúgy 
lehetett falazott, mint fűrészelt deszkázattal megoldott.     
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5,44 

8,18 
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Az eklektika térnyerése Kiskunhalason a XIX. század utolsó negyedében - a dualizmus korának polgárosodási 
tendenciáival párhuzamosan - kezdődött, az 1880-tól kezdődő időszak a koraeklektika virágkora volt országszerte. A 
stílus szabatos megnevezése: historizáló-eklektika, jól körülírja az irányzat legfontosabb jellemzőit, a történeti stílusok 
elemeiből való válogatást, sokszor azok keverését egy épületen belül is. A magyarországi eklektika alaptónusát a XV-
XVI. század toszkán és lombard architektúráját mintául vevő „olasz” neoreneszánsz stílus jelenti. 

Dombon áll a vitorláit vesztett szélmalom, Kiskunhalas híres 
népi műemléke. A malmot Hunyadi Antal az 1860-as 
években építtette, majd az 1890-es években külső oldalára 
egy téglasor vastagságú köpeny került. A XX. század elején 
felülhajtós rendszerűre építették át, 1940-1950 között 
takarmánydarálóként működött.  A magyar műemlék-
védelem 1964-1966 között állította helyre, ez a tény 
azonban jelenleg kevéssé érzékelhető. 

Településképi hatását fokozza az építmény emelkedésen 
történt elhelyezése. 
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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. Igaz, 
szemben a mintaképekkel, mindezt vakolatból 
és gipszből. 
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A polgári építészet hatására a 
historizáló-eklektika korában kezdtek 
elterjedni a módosabb gazdák körében a 
földszintes cívisházak, amelyek néha 
tekintélyes méretekkel épültek. Ezek a 
magyar mezővárosi építészet 
legjellegzetesebb háztípusába tartoznak 
és a városközpont és a mezővárosi 
területek kisvárosi hangulatának 
legfontosabb letéteményesei a mai 
napig. 
 

Az 1867-es Kiegyezést követő általános 
fellendülés legnagyobbrészt a historizáló-
eklektika korára esett, ennek megfelelően 
helyi és országos viszonylatban is az 
eklektika emlékei a legszámosabbak a 
történeti épületállományon belül, tehát 
városaink – így Kiskunhalas – építészeti 
arculatát alapjaiban határozzák meg. Noha 
a XX. század mértékadó építészeti teore-
tikusai retrográdnak, talminak bélyegezték 
az irányzatot, ma már látható, hogy a 
magyar eklektika európai jelentőségűt 
alkotott, így emlékei feltétlenül érdemesek 
büszkeségünkre és megbecsülésünkre.  
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Többnyire a kisvárosi eklektika rendkívül egyszerű 
épületeiből áll össze az a „kötőszövet”, amely kitölti az 
építészeti szempontból jelentősebb emlékek, 
épületegyüttesek által meghatározott történeti 
településstruktúrát. 

A hagyományos, fésűs beépítésben 
álló portát a historizmus 
kelléktárából kölcsön vett elemekkel 
ruházták fel. Általában elmondható, 
hogy az új irányzat ismerete sokszor 
felszínes volt, csak azokat a 
megoldásokat vették át, amelyeket a 
megszokott háztípusokhoz 
alkalmazni tudtak. A különféle 
akadémikus stílusjegyek 
alkalmazása a jellemzően paraszti 
életformára „szabott” lakóházakon 
jól példázza a folyamatot, ahogyan a 
„városi” stílusirányzatok megihletik a 
mezővárosi építészetet és bizonyos 
formai, stiláris elemek 
alkalmazására ösztönzik, anélkül, 
hogy az épületek struktúrájában 
jelentősebb változásokat 
indikálnának. 
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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. 
 



 

33 
 

  

Az itáliai példák ihlette „olasz” neoreneszánsz elsősorban a lakóépületek „stílusa” volt és az is maradt esetenként a XX. 
század első harmadáig. A jellemzően nyugodt, rendkívül egyszerű tömegek, homlokzati tengelyképletek további 
bonyolítása nem volt lehetséges a formálás kötöttségei miatt. Ugyanakkor a reprezentatív középületek, pénzintézetek, 
városképi szerepüknél fogva hangsúlyosabb objektumok igényelték az oldottabb tömeg- és homlokzatképzést. A XIX-
XX. század fordulója későeklektikus stílusában alkotó építészeinek figyelme ezért az olasznál sokkal több középkori 
hagyományt őrző, a klasszikus építészet kötöttségeit kevésbé magáénak tudó északi (pl. francia) reneszánsz felé 
fordult. Ezek XVI. századi példái a klasszikus reneszánsz tagozatok alkalmazása mellett is tobzódnak a legkülönfélébb 
tetőfelépítményekben, pavilonokban, toronyszerű tömegekben, az épületek festői formálásában. 
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Az intézmények „középületségét”, egy-egy ház fontosságát sokszor a főhomlokzat szimmetriáját kiemelő rizalitok, illetve 
a főpárkányt koronázó ballusztrádos attika építésével jelezték. 
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A későeklektika építészete 
már kevesebb klasszikus 
elemet használ, a tagozatok 
egyedibbé válnak, 
megjelennek a neo-barokkra 
jellemző vonások is. 
Elterjednek újfajta 
építőanyagok, így az alföldi 
mezővárosokban igen 
kedvelt préstégla. 
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A historizáló-eklektika emlékei 
városszerte meghatározzák az 
utcaképeket. Köztük a 
legváltozatosabb rendeltetésű 
épületek vannak, a lakóházaktól 
kezdve a szakrális építményeken át 
az indusztriális létesítményekig.  
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Külön kell szólni az eklektika korának egy jóformán csak 
Kiskunhalas építészetére jellemző sajátos lakóházcsoportjáról. 
Ezek a korábbi nemesi kúriák hagyományait követve 
meglehetősen kompakt tömegformálással, kontyolt tetőidommal 
épültek, az utcavonallal párhuzamos tetőgerinccel. Sajátosságuk a 
rendszerint kéttengelyes középrizalit, amely aláhúzza a homlokzat 
szimmetriáját. A kúria-jellegű lakóházakból napjainkig néhány 
tucat maradt fenn, s ezek sajátos színnel gazdagítják a város 
környezeti arculatát. 
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A jellegzetes lakóépületek a városközpontban és a csatlakozó mezővárosi területen találhatók. 
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Az eklektika különféle „neo” irányzatainak kötöttségeit, a 
klasszikus formatan béklyóit, az építészek egy része hamar 
szűknek érezte és keresni kezdte a kitörési pontokat, ami végül a 
XIX-XX. század fordulóján kibontakozó szecesszió mozgalmához 
vezetett el. A szecesszió általában megmaradt a hagyományos 
eklektika bázisán, újat mindenekelőtt a részletképzésben, felületi 
ornamentikában hozott. A folyamat csírái már a későeklektika 
idején megmutatkoztak a részletek egyre bonyolultabbá váló 
kialakításában. A szecesszió és a historizmus sajátos elemei 
sokáig egymás mellett éltek a századforduló építészetében.  
A hazai szecessziós törekvések mindvégig két szálon futottak: a 
nemzetközi igazodási pontokat kereső, vagyis az ún. „jugendstil” 
építészeti világát követő irányzat és a nemzeti architektúra 
megteremtését célul tűző magyaros szecesszió mesterei 
párhuzamosan dolgoztak. Kiskunhalason az utóbbiak alkotásai 
lényegesen nagyobb számban vannak jelen, a városképet 
alapvető elemeiben formáló épületek képében.  
 
 
 

 

 

 
Darányi-ház. A szecesszió „jugendstilt” követő irányzatának 
jellegzetes emlékén a korábbi kötöttségektől megszabadult egyedi 
építészeti formálásmód uralkodik.   
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A dualizmus kori városfejlődés és polgárosodás 
megkapó szimbóluma a korszak végén a 
Városháza 1905-06 között Hikisch Dezső és 
Kotál Henrik tervei szerint kivitelezett bővítése. Az 
épületre jellemző markáns felületi ornamentika 
Lechner Ödön hatására utal, míg az expresszív, 
változatos tömegformálás már a „fiatalok” – Kós 
Károly és köre – építészete felé mutat. Hasonlóan 
„közeli rokonaihoz”, a nem túl távoli Szabadka és 
Kiskunfélegyháza „tornyos” városházaihoz, a 
halasi is a településkép meghatározója, a város 
jelképe – logója - lett. 

Az épület hatalmas tornya uralkodik 
a várossziluetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szeszélyesen egyedi, magyaros 
motívumokat felvonultató felületi 
ornamentikát monokróm sgrafittó 
technikával, többrétegű vakolat 
felhordásával, majd 
visszakaparásával alakították ki. 



 

41 
 

  A szecesszió magyaros irányzata utat talált a halasiak, de legalább is döntéshozóik szívébe. A gyors ütemben fejlődő 
város jelentős közintézményeinek, mindenekelőtt iskoláknak a megtervezésére adott megbízást a Kós Károly köréhez 
tartozó, vagy ahhoz közel álló építészeti felfogású mesterek számára.  
 

A Szűts József Általános Iskola 
toronypárral hangsúlyozott épületét 
az iskolatervező specialista Györgyi 
Dénes tervezte 1912-ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az alsóvárosi iskolaépület 
részleteiben és tömegformálásában 
is felismerhető Kós Károly 
építészetének hatása. 
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A felsővárosi iskola épületének homlokzatkialakításához a környék kedvelt építőanyagát, a mészhomoktéglát 
használták fel. A tornyokkal tagolt, oldott tömegalakítás a magyaros irányzat sajátja. 

Még a XX. század tízes éveinek tanyasi iskoláit is „magyaros” 
stílusban terveztette meg a város. Kijelenthető, hogy az Alföld 
tanyás városaiban kuriózumnak számít ez a fajta építészeti 
igényesség. A típusépületek nemcsak a város külterületén, de az 
egykori halasi tanyvilágból létrejött településeken, így 
Kunfehértón, Zsanán, Pirtón is megtalálhatók.  

(A stílus kései emléke a kunfehértói Kertészképző Iskola épülete, 
amelyet szintén Kiskunhalas városa emeltetett.) 
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A „magyaros” stílusban 
emelt jelentős középületek 
hatással voltak a lakosság 
építészeti kultúrájára is. 
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A korszakban mindvégig jelen volt a kései historizmusnak a szecesszió hatásáról árulkodó óvatosabb építészete is. 
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A két világháború között a modernizmus formai újításainak egy része utat talált a polgári építészetbe, azonban a 
Bauhaus forradalmi hevülete, világjobbító szándéka nélkül. Így jött létre, az új és a hagyományos kompromisszumaként, 
az a manapság leginkább „art deco”-nak keresztelt irányzat, amely ötvözte a tradicionális „magastetős” építészet 
megoldásait és az avantgárd modern kubizmusát, utóbbi eszmei háttere, társadalmi kötelezettségvállalása nélkül. Az 
1930-es években virágzó polgári „art deco” építészet emlékei azért is különösen fontosak számunkra, mert 
megmutatják, hogyan lehet a lehető legegyszerűbb, szinte „eszköztelen” formálás mellett is, „erőlködés nélküli” 
természetes eleganciával illeszkedni egy történeti jellegű városképbe. 
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A szecesszió „szertelensége” után az inga átlendült, 
a két világháború közötti időszak internacionális 
stílusa, melyet mindenekelőtt a Bauhaus neve 
fémjelez, megtagadta a korábbi stíluskorszakok 
„díszítésre”, felületek dekorálására koncentráló 
építészetfelfogását és újfajta szerkezetiséget 
hirdetett. Az internacionális stílus több védjegye is 
felfedezhető a korszak egyes házain, így a 
lapostető, vagy a kubus-szerű, absztrakt 
épülettömeg. 
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A hagyományos építészeti szemlélethez közelebb álló 
házakon csak a modern építészet néhány jellemvonása 
fedezhető fel, koruk azonban így is egyértelmű.  
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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, 
szeretnivaló részletet az 
utókorra.  
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A szocializmus korának építészetét sokan – leegyszerűsítő módon – a panelekkel, iparosított technológiájú 
lakótelepekkel, a hagyományos városkép pusztulásával azonosítják. Kétségtelen, hogy történt sok vitatható beavatkozás 
is, de ma már – nagyobb időtávlatból visszatekintve – a korszak megítélése nem lehet kizárólagosan negatív. Mint 
minden történelmi pillanatban, a szocializmus idején is működtek kiváló szakemberek, akik tudásuk legjavát adva, 
Kiskunhalas fejlődéséért felelősséget érezve dolgoztak.  
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  A „szocializmus építése” során Kiskunhalas is több 
lett néhány lapostetős blokkházzal, „panellal”. 
Persze, ebben az időszakban aligha számított 
életképesnek az a település, amely nem mutatta 
fel a maga többszintes, iparszerű technológiával 
épülő lakóházait, intézményeit.  
Szerencsére a kialakult településszerkezetbe 
olykor brutálisan beavatkozó, erőszakos 
városfejlesztés mellett a korszakban mindvégig 
jelen volt a környezetre jobban figyelő, 
érzékenyebb építési kultúra is. A meglévő 
adottságokra figyelő modern épületek máig a 
városkép meghatározói, amelyek kifejezetten az 
urbanitás hordozói.  
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Érezve a társadalom ellenérzéseit, a tervezők az 1980-
as évektől egyre több kísérletet tettek az építési 
technológia korlátainak oldására, a településkép 
lehetőség szerinti figyelembe vételével egyedi 
vonásokat is felmutató épületek alkotására. A 
városközpont lakótömbjei mutatják, hogy erőfeszítéseik 
nem voltak teljesen hiábavalók. A változatos 
tömegekkel, tetőidomokkal képzett beépítések 
helyenként szinte romantikus sziluetté állnak össze, a 
középkori nőtt városok településképét idézve. 
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Az iparosított építési technológiákat persze nam arra találták ki, hogy a 
meglévő történeti városzövethez igazodjanak velük. Az előregyártott 
vasbeton elemek nem mindig hajlottak úgy a tervezők keze alatt, ahogy 
optimális lett volna. Különösen a sarokátfordítások voltak problémásak. 
Vélhetően ezzel is összefügg, hogy a városközpont egyik feltűnő 
sajátossága a „negatív” sarkok nagyobb aránya. Itt, – ahol tömeget várnánk 
– hiátus van.  

 

Az építészek azonban rendkívül kreatívak voltak abban, hogy a hátrányból 
előnyt, egyedi, váratlan megoldást kovácsoljanak. 
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Kiskunhalas 
városépítészetének máig 
ható jellegzetessége, az 
egységes beépítésű, 
egyedi lakhatást szolgáló 
„telepek” viszonylag nagy 
száma. A lényegében 
azonos alapelemekből 
építkező utcaképek „ízlés 
szerint” tarthatók 
kreativitás nélkülözőnek, 
monotonnak, ahogy 
egységesnek is. A XX. 
századi magyar építési 
gyakorlat hasonló 
törekvéseit 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 – vagy példának 
okáért: korunk építészeti 
divatlapoktól diktált, 
tájidegen „mediterrán” 
házai - a települések 
hagyományos építészeti 
képét országszerte 
„felrobbantották”, 
egyensúlyát felborították. 
E keserű általános 
tapasztalat felől 
visszatekintve más 
színben tűnik fel az ilyen 
típusú telepek 
„szürkesége”.  
 
 
A Kertváros igen 
hatékonyan szabályozott 
utcaképekkel épült ki, ahol 
ún. csoportos beépítési 
módok is feltűnnek. 
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Sajátos építmények

Az „épületek” - összetettségük okán - általában többféle 
funkcionális igény kielégítésére alkalmasak, még akkor 
is, ha rendeltetésük jellege jól körülírható (pl. a 
lakóegység a pihenés, ételkészítés, tárolás, stb. 
részfunkcióknak ad helyet). Az épített környezeti elemek 
egy csoportja ezzel szemben valamely kötött – és 
rendszerint egyetlen – igény kielégítésére szolgál. Ha ez 
a funkcionális igény „üzemi” jellegű – a mérnöki 
szakzsargon műtárgyként jelöli az objektumot. A sajátos 
építmények körébe tartoznak tehát a mérnöki 
műtárgyak, de ide sorolhatók közterületi építmények, 
vagy a sírkertek kriptái. Kiskunhalas esetében 
mindenekelőtt a víztornyok kaptak különleges szerepet 
a városkép alakításában.  
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 MŰEMLÉKEK

Kiskunhalas épített örökségének leginkább exkluzív „darabjai” az országos védettséget élvező 
műemlékek. A történeti épületállomány tömegén belül a „jéghegy csúcsát” jelentik kiemelkedő 
építészeti, vagy történeti, néprajzi jelentőségük okán. Számukat mindenekelőtt a hivatalos 
örökségvédelem aktuális tendenciái határozzák meg. A jelentős műemlékek védelme csak 
környezetükkel együtt lehet sikeres, ezért a fontosabb műemlékek körül ún. „műemléki környezetet” 
jelöltek ki. 
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HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK

Kiskunhalas beépített területének jelentős 
részén a XIX. század közepétől a XX. 
század közepéig tartó időszakban emelt 
történeti jellegű épületállomány dominál. 
Az épületeknek ez a tömege alapjaiban 
határozza meg a jellegzetes 
városkaraktert. Ennek a zömében a népi 
építészet, klasszicizmus, historizáló-
eklektika, szecesszió stíluskörébe tartozó 
igen jelentős, nyugodtan mondhatni 
országos értéket képviselő épített 
örökségnek a megőrzése a cél a helyi 
védelem rendszerén keresztül. Helyi 
egyedi védelemben részesült mintegy 
háromszáz épület és építmény, de bízvást 
kijelenthető, hogy legalább kétszer, 
szintén értékes objektum érdemelhetne 
hasonló státuszt városszerte. A védettség 
kijelölésénél nem kizárólagosan a 
történeti szemléletnek kell uralkodni, 
hanem érvényesülni kell egyfajta 
általános értékrendnek, miszerint a koruk 
környezeti kultúráját magas szinten 
reprezentáló épületek, építmények is 
védendőek, függetlenül építésük idejétől.  
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HELYI VÉDETT TELEPÜLÉSSZERKEZET 

Az épületek mellett kiemelkedő emlékei a város  történetiségének az eltérő utcaszerkezetű, beépítési jellegzetességű 
védett településrészek. Mint a Kiskunhalast bemutató fejezetből kitűnik, a város területén a települési kontinuitás, kisebb-
nagyobb hiátusokkal, az Árpádok korától napjainkig fennállt. Természeti csapások, tűzvészek, háborús dúlások után 
rövid időn belül újjáépült a város, sőt még a Hódoltság kora is hozott fejlődést a település számára. Éppen ezért joggal 
feltételezhető, hogy a mai utcahálózat, településszerkezet legősibb rétegei még a koraújkor századaiból származnak. 

A mai utcahálózatot szemügyre véve erőteljesen megmutatkozó kettősséget észlelünk. Élesen elkülönül egymástól a 
szabálytalan és a szabályos, de legalább is szabályosságra törekvő utcavezetés rendszere. Ez a kettősség a város 
legősibb építészeti öröksége. Kézenfekvő feltételezni, hogy a különböző rendszerek egészen más korszakok, gazdasági, 
gazdálkodási viszonyok emlékei. Igaz ugyan, hogy a városban a XVIII. sz. közepénél régebbi épület nem maradt fenn, 
de a térképre tekintve szokatlan pontossággal és következetességgel leolvasható a település kialakulásának szinte 
minden fázisa. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a meglepő épségben fennmaradt településszerkezet Kiskunhalas 
történetiségének egyedülálló, országos, sőt európai viszonylatban is figyelemre méltó illusztrációja.  
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Kiskunhalas városszerkezetét elsősorban topográfiai és gazdaságföldrajzi adottságok határozták meg. A védelmet 
nyújtó Halas-tó öblözetei közé, a partosabb, magasan fekvő részekre húzódott első település éltető elemei közé tartozott 
a víz és a Buda felé vezető országút. A város utcahálózatának elsődleges elemei a budai országút elágazásai, ami a 
hálózatnak dominánsan észak-déli sodrást ad. Jól nyomon követhető ez ma is a Szabadkai - Szilády - Thorma és a 
Bokányi - Eötvös - Bajcsy utcák vonalát követve. Jellemző, hogy kelet-nyugat irányban egyetlen út sem vezet át 
törésmentesen a város központján. A hálózat másodlagosan kialakult átlós elemei az eltérő irányokban fekvő 
városkapukat kötik össze. Legszebb ezek közül a Szt.Imre - Béke - Alkotmány utca vonalvezetése. A Harangos tér 
összeköttetésben van a mai Szász Károly utca nyugati végén egykor volt átjáróval és a város északi kapujával is. Ezek 
az útvonalak enyhe ívvel követik a tó feletti hátság természetes domborzati vonalait. A városkapuk egykor ténylegesen is 
kaput jelentettek, mert az alföldi mezővárosok - és sokszor a falvak sem - voltak teljesen nyílt településeknek tekinthetők. 
Általában palánk, sövény és árok övezte őket, ha másért nem a kóbor, elbitangolt állatok, nagyragadozók, útonállók 
ellen. A város egykori kapujára következtethetünk a Szabadkai - Batthyány utcák találkozása körül, Szabadság térnél, 
Szövetség térnél, a Szász Károly utca nyugati végén és a Harangos téren. Palánk valószínűleg csak a szárazföld felől 
épült, legalább is erre mutat, hogy itt a szélső utcák párhuzamosak a település határával és egy-egy teresedésen futnak 
össze, míg a tó felől sokszor merőlegesek a partra a város és víz intenzív kapcsolatának bizonyítékaként. Jellegzetes 
kapu mögötti V-elágazásból létrejött tér a Katolikus templom előtti Szentháromság tér. A város piactere a Református 
templomtól délre jött létre nyugati oldalával a vízre támaszkodva. Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy a település már 
korán két központtal rendelkezett. A kun közigazgatás és a lakosság életének centruma a mai városháza környéke, a 
földesúri uradalomé a mai Katolikus templom közelében lehetett. Itt valószínűsíthető a feudális udvarház helye is, amire 
a Bástya utca helynév utal.  

 

A ma emberének szemével végigjárva a halmazos szerkezetű városrészek girbe-gurba utcáit, váratlanul előbukkanó 
teresedéseit elsősorban azok festőisége, sajátságos hangulata ragadja meg a szemlélőt. Kiskunhalas 
városépítészetének ezek a sajátságos értékei több évszázad organikus fejlődésének rekvizítumai. Kialakulásukról 
azonban tudnunk kell, hogy a kor emberét esztétikai, városépítészeti megfontolások a legkevésbé vezették, esetleg 
nagyobb középületek, templomok elhelyezésénél és amit ma láthatunk azok pusztán praktikus és teljesen profán 
szándékok megtestesülései, a „józan paraszti gondolkodás” vezette tudatalatti városépítészet alkotásai. Minden kedves 
kis tér, apró kiszögellés valamilyen teljesen egyszerű funkcionális, vagy topográfiai kérdésre adott lehető legegyszerűbb 
válasz. Ezen egyszerű válaszok sokasága adja a ma labirintus-szerűen bonyolultnak tűnő hálózat összességét. Az előbb 
városépítészetről beszéltünk, de kérdés, hogy építészetről van-e szó igazán, hiszen az építészet tudatos, esztétikai 
megfontolásokat is felvető gondolati tevékenység „terméke”. A halmazos jellegű település inkább egy életforma emléke, 
ami attól szép, hogy őszinte és ösztönszerű.  
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  Nem csak Kiskunhalas halmazos és 
szabályosan települt városrészei 
különböztethetők meg élesen, de az 
eredeti településmagon belül is 
felfedezhetünk eltérő jellegzetességeket. 
A szerkezetileg legősibb formában 
fennmaradt településrész a Református 
templomtól észak-keletre helyezkedik el, 
bár a Tabán korai benépesedése is 
feltételezhető, de itt a katolikus zsellérek 
betelepedése némileg átformálta a 
hálózatot.  Noha a házak legöregebbjei itt 
is, a XIX. sz. közepéről származnak, az 
épületek nem túl magas életkora nem 
mond ellent a szerkezet ősiségének, ami 
sokszor jóval archaikusabb elem, mint 
maga az épületállomány. A település 
sziget-szerű jellegéből fakadó 
öntörvényű, befelé forduló szerkezeti 
fejlődés eredményezte az utcahálózatot. 
A városrész kialakulásának időszakában 
a telkek kerítetlenek lehettek a 
szabálytalanul álló házak közötti 
csapások, ösvények helyén rögzültek 
idővel a mai utcák. Ezek meglehetősen 
keskeny volta arra utal, hogy a 
belterületnek ezen a részén a 
nagyállattartás nem lehetett jellemző.  

A hálózat gerince a mai Szilády utca a 
topográfiai adottságoknak megfelelően a 
hátság vonalával párhuzamos. A kisebb 
utcák a levél erezetéhez hasonlóan 
ágakra bomlanak. Jellemző a nagyobb 
teresedések hiánya, csak kisebb, igen 
hangulatos utcabővületek alakultak ki. A 
tömbök szabálytalan, hosszúkás észak-
déli irányúak a keresztirányú hálózati 
elemek száma csekély. A nagyméretű 
telektömböket később zsákutcák tárták 
fel, majd ezek fokozatosan át is törhették 
a tömböket újabb részekre osztva azokat. 
Az utcahálózat a Szabadság téri egykori 
„városkaputól” faágszerűen ágazik szét 
és bordásan csatlakozik a Bajcsy-
Zsilinszky és Szilády utcai domborzati 
gerincvonalhoz. A nagy tömbök a 
vagyonos református gazdák telkeinek 
jelentős méretével magyarázhatók. A 
konzervatív redemptus réteg kevéssé 
engedte meg a betelepedést e 
városrészbe, így a telkek aprózódása és 
az utcahálózat bővülése jóval lassabb volt 
mint a Tabánban, ahol a zsellér sorú 
lakosság gyorsabban szaporodott. 
Ugyanakkor a XIX. század végéig az 
utcák között vízállásos beépítetlen 
térségek voltak. Egyedül a Bessenyei tér 
környéke mutat más képet, amelynek 
szerkezete a térképek tanúsága szerint 
későbbi megtelepedés emléke. 

 

Forrás: http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey/ 
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A Tabán rendkívül gazdag és változatos utcahálózattal rendelkezik, amelyet a 
lakosság eltérő társadalmi helyzete, portáinak kisebb mérete eredményezett. A 
zsákutcák nagy száma még ma is szembetűnő. Néhol megfigyelhetők az egykori 
Harangos-tóhoz vezető lejárók maradványai is (Alkony, Honvéd, Zerge, Kosár, stb. 
utcák). A városrész, telkeket és épületeket is feltüntető térképét tanulmányozva több 
érdekes részlet található, ami az utca vonalvezetésének és beépítésének 
kialakulására utal vissza. Az eredetileg a reformátusok által lakott városrészhez 
hasonló szerkezet először zsákutcákkal, majd miután ezek áttörték a tömböt 
harántirányú hálózati elemekkel bővült. Ha a kisebb kelet-nyugat irányú utcákat a 
térképről „kiradírozzuk” látható a két városrész szerkezetének hasonlósága. A 
régebben telekbelső felé megosztódó telekrészek az átkötése után "kiszabadultak", 
épületeik az oldalhatárról a hátsó telekhatárra kerültek és tetten érhető a nyeles 
telkek szolgalmi sávjának zsákutcásítása, ami általánosnak mondható. A porták 
használati zónája vált fokozatosan tulajdonjogi értelemben telekké. 
Megfigyelhető, hogy a fő szerkezetet képviselő utcák oldalhatáros és hézagosan 
bezáró beépítésűek, az újabban kialakult zsákutcákat és tömböt áttörő ágakat pedig 
általában ritkábban sorolt oldalhatáron álló épületek alkotják. Feltűnőek a néhol igen 
kicsire zsugorodott telekméretek. Ez a meglévő aránytalanság a szerkezetre 
jellemző jegynek tekinthető. 
A Tabán délről észak felé szétágazó utcahálózata azt sugallja, hogy a legfontosabb 
közlekedési vonalak a Harangos téri kaputól az északi és nyugati városkapuk felé 
irányultak. A hálózat gerince a Hunyadi és Petőfi utcák átlós szerkezeti vonala és a 
terület legfontosabb feltáró útjai a Harangos téren futnak össze. 
A Kossuth és Batthyány utcák között elhelyezkedő településrész központja a 
Szentháromság tér. E városrész utcahálózata jóval kevesebb szertelenséget mutat, 
amely valószínűen az egyenletesebb terep-viszonyokkal, esetlegesen egy későbbi 
talán már tervszerűen, egyszerre végrehajtott telepítéssel magyarázható. Ez talán 
köthető a katolikusok XVIII. század közepén történt betelepüléséhez. A hálózat 
döntően észak-déli és nagyjából homogén szerkezeti elemek alkotják. Feltűnő, hogy 
az Arany János utcától északra a hálózat szabálytalanabb, ami szintén eltérő idejű 
betelepedésre utal. Mindenesetre a városrész utcái 1783-ra már közel mai 
formájukban állnak előttünk. 
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A KÖRNYEZETI ÖRÖKSÉG NEM VÉDETT ELEMEI

Értéket nemcsak védett épületek, építmények képviselhetnek, másként fogalmazva: nem lehet minden környezeti érték 
védett. Az építés egyik alapvető emberi célja, hogy harmonikus környezetet teremtsen, és ha ez sikerült: „érték 
teremtetett”, legyen az egy nyugalmat, békét árasztó sarok, vagy kiterjedt épületegyüttes. Az épített környezet védelme, 
pozitív alakításának igénye jelen kell hogy legyen a rotundától a község legeldugottabb szegletéig, templomtól, 
lakóházon át az ipari létesítményekig. De éppen így igaz az is, hogy az elődök munkásságát tisztelni illik, függetlenül 
attól, hogy az Árpád-korban, vagy a létező szocializmusban tevékenykedtek. Amelyik kor nem képes megérteni az előtte 
szólókat, nem várhatja el, hogy vele is másként bánjanak az utána jövők. Az eddigiek alátámasztására álljon itt Meggyesi 
Tamás építészprofesszor néhány sora, aki a legelsők között hívta fel a figyelmet a települési értékvédelemnek a 
szervezett értékvédelem által – lehetőségek híján – nem érintett területeire. Az írás az "Utcák és terek az alföldi kertes 
településekben" című munkájában jelent meg, az ICOMOS által 1987-ben közétett, az épített környezet védelmét 
deklaráló "Velencei Kartá"-jával kapcsolatban. 

"A Velencei Karta jelentősége abban van, hogy először mondja ki: a történetiség egyetemes érték és az egyes korok 
emlékeit – függetlenül attól, hogy milyen régi korból származnak – települési és környezeti összefüggéseibe beágyazva 
kell megőrizni. Ez a felhívás meglepő azok számára, akik hozzászoktak ahhoz, hogy éles határvonalat kell vonni védett 
történeti és egyéb, illetve jelenkori településrészek közt. Maga a műemlékvédelem ugyan eljutott az épületegyüttesek, 
városrészek védelméig, ez a védelem azonban határokhoz kötött és kizárólagos: a védettség feltételezi saját ellentétét, a 
"nem védettség"-et és ezzel exkluzív módon kiemeli, miközben el is hanyagolja a történeti fejlődés egy-egy 
megnyilvánulását. A Velencei Karta nem a védetté nyilvánított településrészek és épületek számát kívánja szaporítani, 
hanem egy új szemléletnek ad hangot, amelyik az ÉPÍTETT EMBERI KÖRNYEZET FOLYAMATOSSÁGÁT helyezi 
előtérbe. Ez a szemlélet a meglévő nemesítését előtérbe helyezi a minden áron újat akarással szemben. Nem azt 
kívánja, hogy állítsuk meg a fejlődést és mindent úgy őrizzünk meg, ahogy az mára kialakult, hanem arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a jövő csak a múlt gyökereiből táplálkozva, azt megőrizve és továbbfejlesztve "ép"-íthető, csak a 
folyamatosság tiszteletben tartása teremthet "egész"-séges emberi környezetet. Bármelyik rétegét is tagadjuk meg, 
fojtjuk el saját történelmünknek, az a nemzeti, táji, kulturális és történeti identitástudat belső meghasonlottságához vezet. 
Minden igazi kultúra alapja az ősök tisztelete". 

Ahogy mondani szokták: minden kornak megvan a joga, hogy otthagyja lenyomatát a települések arculatán.  
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Kiskunhalas beépített területe hét egymástól településképi arculati szempontból is jól elkülöníthető 
egységre osztható. Az eltérő karakterű területek mozaikszerűen helyezkednek el, önálló 
településszerkezeti egységet egyik sem képez közülük. 
Az arculati eltérések a történeti korokban elsősorban a társadalmi szerkezet változásai mentén 
alakultak ki és hellyel-közzel megfeleltek a történeti városszerkezet koncentrikus jellegének. A 
mezőváros központjában, mint erősen koncentrált városias magban, a legfontosabb intézmények 
mellett a polgári és cívis réteg kisvárosi jellegű zömében eklektikus, később szecessziós stílusú 
házai voltak.  
A központból kifelé haladva helyenként „félfalusias” jellegvonásokat is mutató, mezővárosi jellegű 
lakóterületek épültek ki, többnyire organikusan nőtt, halmazos településszerkezettel. Végül a város 
lakosságának jelentős részét kitevő paraszti rétegek falusias, a mezőgazdasági jelleget erősen 
magán viselő lakóhelye keretezte a várostestet. 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.  
A város 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 ipartelepek, majd 
később a lakófunkciójú telepek laza, telepszerű beépítéseikkel már egy egészen más világot 
képviseltek, ahol az addig megszokott viszonyítási pontok megszűntek. A legújabb urbanisztikai 
tendenciák a várost övező egykori szőlőskertek lakóterületté válásában és a bevezető utak 
környékének felértékelődésében ragadhatók meg. Utóbbi fejlemények a történeti várostest 
széthuzásához, területi aránytalanságokhoz vezettek.     
A fenti gondolatmenetet követve jelöljük ki Kiskunhalas 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 BEÉPÍTÉSŰ TERÜLETEK 

A területeken a foghíj-beépítés jellegű és a nagyobb, 
összefüggő területeket is érintő átépülések dacára alapvetően 
még a történeti épületállomány dominál, azaz a központ korábbi 
előzményeket is őrző historizáló-eklektikus jellegű, a városháza 
emblematikus szecessziós tömbjével kiegészülő kisvárosias 
településképe. Legtöbb értéket talán a Kiskunhalas szűken vett 
centrumát alkotó, Hősök tere, Bethlen Gábor tér egymásba 
olvadó téregyüttesének környezete tartogat, amely a város 
feltétlen megóvásra érdemes öröksége. A területen van a 
környezeti örökség országos és helyi védelme számára 
ténylegesen és potenciálisan fontos elemek jelentős része, sok 
helyen máig egységes utcaképeket alkotva.  
 
A központban a zárt térfalakat eredményező utcával 
párhuzamos tömegű, zártsorú beépítések uralkodóak, de 
megtalálhatók ettől eltérő beépítési módok is. Az épületek 
túlnyomórészt nyeregtetősek, bonyolult tetőidom a jelentős 
középületeken fordul elő. A tömegformálás többnyire egyszerű, 
szimmetrikus, illetve szimmetriára törekvő, a homlokzatképzés 
sajátossága a horizontális tömegeket ellenpontozó, a 
nyílástengelyek álló formátumú ablakaitól meghatározott 
vertikális tagolás, valamint a bejáratok hangsúlyos kialakítása. A 
fent jellemzettől markánsan eltérő bonyolult tetőfelépítmény, 
expresszív tömegformálás jobbára a legszűkebb városmagot 
övező épületeken fordul elő, általában nem függetlenül az adott 
épületnek a város életében betöltött nagyobb jelentőségétől, 
településképi szerepétől. A saroktelkek esetében mindenkor 
figyelmet fordítottak a homlokzatok sarokátfordításának 
megoldására, melyet általában hangsúlyos saroképítmények 
alkalmazásával, vagy a sarok átlós lecsapásával értek el. 
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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 alapkövetelmény, hogy a helyi építészeti hagyományokat tiszteletben tartó, azokhoz 
igazodó legyen, kerülve a környező épületállomány történetiségét hamis, feleslegesen archaizáló architektúrával 
relativizáló megoldásokat. Az illeszkedés „játékszabályait” betartó új alkotás mindenkor legyen saját korának „gyermeke”.
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Urbánus pezsgés jellemzi a város centrumát, amelyhez az 
építészeti keretet a történeti épületállomány és az újabb 
beépítések együtt adják. 
 

 
A városmag dualizmus korától kezdve kiépülő többszintes, 
városias épületállománya néhány teleksávnyi mélységben keretezi 
a központi utca- és téregyüttest.  
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A város fejlődésének sajátosságaiból adódóan a 
terület beépítési intenzitása nem azonos, az utcaképek 
a centrum felé haladva mind zártabbakká válnak és az 
épületek átlagmagassága is növekszik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A térfalak sarokátfordításának méltó 
megfogalmazására mindig nagy gondot fordítottak. A 
sarok hangsúlyozása azonban nem borította fel az 
épületek egyensúlyát. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A templomtornyok vertikális hangsúlya mellé újabb 
elemként csatlakozott a Városháza szecessziós tornya a 
dualizmus korának végén. A városközponton uralkodó 
kiterjedt épülettömb környezetében jelentős zöldfelületek 
találhatók az alföldi városok hagyományainak megfelelően. 
 



 

70 
 

A történeti beépítésű területek szélein 
zárt térfalakat adó, utcavonallal 
párhuzamos tömegű épületek 
találhatók, ezek többnyire, de nem 
kizárólagosan, földszintesek.  
A kisvárosi hangulatú utcaszakaszok 
átmenetet képeznek a mezővárosi 
területek felé. 
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Kiskunhalas eredetileg kettős központtal rendelkezett, melyet a két, eltérő felekezethez tartozó barokk templom jelölt ki. 
A bipolaritás a XIX-XX. század fordulójára megszűnt a Szentháromság tér vesztett jelentőségéből, azonban a város 
egyik leghangulatosabb, kisvárosi jellegű tere maradt. 
 
 
A területen általánosan érzékelhető különlegesen értékes épített örökség fennmaradásához nemcsak a „prémium 
kategóriás”, de a „hétköznapok építészetének” kiváló színvonalát képviselő, a településkép egységét adó, egyszerűbb 
történeti épületek jelenléte is szükséges. 

Eklektikus sarokház neoreneszánsz tagozatokkal 
a XIX-XX. század fordulójáról. 
 
 
 
 
 
A historizáló-eklektikus stílusban épült tipikus 
kiskunhalasi kúria-jellegű lakóházak is 
megtalálhatók a területen.  
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MEZŐVÁROSI  
TERÜLETEK 
A városközpontot övező 
mezővárosi területek beépítése 
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 kiemelkedő 
történeti érték található még a 
területen, amelyek sok esetben 
dominálnak az utcaképekben. A 
terület épületállománya 
helyenként heterogén, egyaránt 
megtalálhatók a „népi” építészet, a 
historizmus emlékei, sokszor 
erősen átépített formában, 
valamint a XX. század közepének 
és a XXI. század elejének 
jellemző lenyomatai.    
 
 
 
 
 
 
 
 
A terület településszerkezete 
halmazos szerkezetű, nőtt jellegű. 
Ez az organikus struktúra, amely 
legősibb rétegeiben vélhetően 
még a koraújkorból származik, a 
város legkorábbi építészeti 
öröksége, így hatalmas környezeti 
értéket jelent. 



 

73 
 

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. 
 
 
 
 
 
Jellegzetes tabáni hangulatok. 
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A halmazos településszerkezet jellegzetességei a váratlanul felbukkanó belső terek, amelyek a mezővárosi területek 
fontos arculati tényezői. 
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A halmazos településszerkezetre jellemző 
szabálytalanságok, az organikus struktúra jellemzői a 
mai napig jól kirajzolódnak 
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A területen jellemzően egyedi – családi - házas tömbök találhatók, telkenként egy rendeltetési egységgel, melyek 
beépítési módja legtöbb esetben szabadonálló, oldalhatáros, esetenként zártsorú vagy ikres. A hagyományos beépítési 
módok mellett megtalálhatók az 1970-80-as évek kedvelt csoportos beépítési módjai, az azonos alapegység 
többszörözésével épülő sorházak, láncházak is. A területbe egyaránt beletartoznak az évszázados múltra visszatekintő, 
jellemzően fésűs szerkezetű falusias beépítések, valamint a korunkra jellemző kertvárosias lakótömbök is. Az újabban 
kialakult városrészekben szinte kizárólagosan az előkertes épületelhelyezés uralkodó, de a korábbi eredetű 
beépítésekben gyakori az utcafrontos elrendezés. Függetlenül a családi házas övezetek előtörténetétől, jelenlegi és 
jövőbeli szerepük szerint az egyedi lakhatást szolgáló, jellemzően lazább szövetű kertvárosok, vagy cél, hogy azokká 
váljanak. Hasonló „jövőképük” indokolja együttes tárgyalásukat, függetlenül eredetüktől. 

ALACSONY INTENZITÁSÚ BEÉPÍTÉSEK
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Hagyományos, fésűs (oldalhatáros) beépítésű utcaképek, 
történeti épületekkel, amelyek még magukon viselik a népi 
építőkultúra jellegzetességeit. A porták elrendezése és mérete 
még a korabeli lakosság mezőgazdasági jellegű életviteléhez 
illeszkedik.    
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Az 1950-70-es évek „Kádár-
kockái helyenként folyamatos 
utcaképeket alkotnak. 
 
 
 
 
Az építési tevékenységek 
jelentős része a területen 
valósul meg, ezek építészeti 
színvonala kulcskérdés a 
településképi arculat 
szempontjából. 
 
 
 
 
Korunk építészetére a 
„pluralizmus”, az indívídum 
előtérbe kerülése jellemző. 
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Kiskunhalas városépítészetének szembeötlő jellegzetessége az erősen szabályozott, egységes beépítésű családi házas 
beépítések nagy kiterjedése. Ezek kiegyensúlyozott, túlzásoktól mentes utcaképekkel rendelkeznek a mai napig, noha 
korunk építészeti tendenciáinak megfelelően a tulajdonosok mindent megtesznek az egységes településkép egyedivé 
varázslására akár a színezés, akár hungarocell-tagozatok segítségével. 
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A korszerűtlen otthonokban élő széles tömegek gyors lakáshoz-juttatásának 
követelménye hozta létre a lakótelepeket az 1960-as évektől kezdődően. A 
gyorsaság lehetőleg iparosított technológiát igényelt, s annak kivitelezési, 
szervezési kötöttségei találkoztak a modernista urbanisztikának a hagyományos 
városszerkezet béklyóitól szabadulni akaró törekvéseivel. A kiépülő lakótelepek 
tervezésekor szakítottak az évszázados települési hagyományokkal, az új rendben 
a korábbi fogalmak - utcák, utcaképek – értelmezhetetlenné váltak, helyüket a 
szoliter épületkubusok közötti „áramló tér” vette át. A monoton lakóépületek 
falanszter-jellegét ugyanakkor sok esetben igényes kertészeti megoldásokkal 
kísérelték meg ellensúlyozták. Mindennek következtében mára elmondható, hogy 
végül megvalósult a modernista urbanisztika „álma”, az önmagukban sivár 
lakóépületek „úsznak a zöldben”, s a lakótelepeken lényegesen jobb zöldfelület-
ellátottsági mutatók alakultak ki, mint a hagyományos lakóterületek többségén.  

A területen cél az építészeti arculat sivárságának enyhítése az épületek küszöbön 
álló energetiai rekonstrukciója során. Az igen vonzó, beállt zöldterületek és az 
építészetileg „kellősített” házak kellemes lakókörnyezetet biztosítanak, amelyben a 
korábbinál erőteljesebben érvényre juthatnak e sajátos városépítészeti forma 
tényleges előnyei, ugyanakkor csökkennek hátrányai. Az építészeti arculat 
megújítása során, figyelembe véve az épületek tömegalakítását, mindenekelőtt 
kortárs építészeti megoldások alkalmazása vezet sikerre.  

A lakótelepek Kiskunhalas esetében egészen a történeti városközpontig, a 
halmazos szerkezetű mezővárosi területekig nyomulnak. A lakótelepi és a 
hagyományos beépítések határán keletkezett, több helyütt máig begyógyítatlan 
településképi sebhelyek kezelése, a kétféle városépítészeti megközelítés 
összefésülése, határvonalának tompítása fontos feladat a jövő számára. 

LAKÓTELEPEK 
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A területen az épületek telepítésében, építészeti 
formálásában, kapcsolataik meghatározásában kiemelt 
szerepet játszik valamely „technológia”, kötött 
funkcionális rend szükségszerűségeihez való 
alkalmazkodás igénye. Éppen ezért nem csak ipari, 
üzemi, kereskedelmi-szolgáltatási, logisztikai, vagy 
jelentőseb közlekedési telephelyek, de egyéb speciális 
funkciójú beépítések (pl. kórház) is ide sorolhatók. 
Jellemző a legnagyobb szabadságot, rugalmasságot 
biztosító telepjellegű beépítés, ahol az egyes önálló 
épületek szabadonállóak, körbejárhatók. A technológia 
kötöttségeihez történő alkalmazkodás nem zárja ki az 
építészeti igényességet, ahogy erre a XIX. század 
gyártelepeitől fogva számos példa akad minden 
korszakból, hiszen az indusztriális építészet jellemzője, 
hogy többnyire kora előtt járt, jár.  
 

TECHNOLÓGIAI TERÜLETEK 
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A területen 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 a településképi arculat szempontjából a technológiai jellegű létesítmények környezetének 
igényes zöldfelületi kialakítása a burkolt- és zöldfelületek egyensúlya.   
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A modern városok, így Kiskunhalas 
sajátossága, hogy településtestüket 
üzemi, kereskedelmi és szolgáltató 
jellegű területek keretezik, így 
városképüket az érkezők felé, azaz az 
„első benyomást” a városkapukban, 
ezek határozzák meg. Indokolt ezért, 
hogy a bevezető utakat övező 
városkapuk igényes építészeti, 
városépítészeti, kertészeti kialakítással 
valósuljanak meg.  
 
 
 
A városkapuk „morfológiailag” 
megegyeznek a technológiai 
területekkel, városképi szerepük 
azonban – elhelyezkedésüknél fogva – 
jóval frekventáltabb. A területen 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 a 
településképi arculat szempontjából a 
létesítmények környezetének igényes 
zöldfelületi kialakítása a burkolt- és 
zöldfelületek egyensúlya.   
 
 

VÁROSKAPUK 



 

85 
 

  ÁTALAKULÓ TERÜLETEK 

Viszonylag új tendencia a várost 
övező szőlőskertek helyén létrejött 
zártkertek átalakulása 
lakóövezetté, ahol kertvárosias 
miliő kialakítására törekszik a 
lakosság, sokszor beleütközve a 
nem igazán városi paraméterekkel 
bíró településszerkezet és 
infrastruktúra korlátaiba. Ezekben 
az újabban kialakult 
városrészekben szinte 
kizárólagosan az előkertes, 
szabadonálló épületelhelyezés 
uralkodó, kissé még heterogén 
utcaképekkel. A területek jövőbeli 
szerepük szerint az egyedi 
lakhatást szolgáló, jellemzően 
lazább szövetű kertvárosok 
lehetnek. 
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Az előző kategóriákba nem besorolható, döntően nem 
beépített jellegű területek, mindenekelőtt a határ, a 
nagyobb zöldfelület jellegű területek, sportpályák, 
temetők, 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 

Kiskunhalas temetői a lakosság felekezeti 
megoszlásának megfelelően helyezkednek el: a római 
katolikusoké a plébániatemplom közelében Alsóvároson, 
valamint a reformátusoké Felsővároson, amerre a 
református egyház esik a várostesten belül.  
 
A sírkertekben a temetőművészet értékes emlékei 
találhatók. 
 
Történeti jelentőségük mellett a temetők a települések 
jelentős zöldfelületi tartalékai is egyben. 
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A műemléki védettségű református temetőre valóban illik az irodalmi hangzású kifejezés: őskert. 
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Több gyökeresen eltérő karakterű zöldterület is található a 
városban a Hősök tere – Bethlen Gábor tér együttesének 
békebeli, fás jellegű parkjától a szocializmus korának kissé 
lélektelen, de ma már mindenképp történeti értékkel bíró 
díszteréig. 
 

Sóstói kilátó. A terület Kiskunhalas immár évszázados 
hagyományokkal rendelkező kirándulóhelye. Valamikor 
pezsgő fürdőélet jellemezte. 
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Halast a XIX. századi vízrendezésekig jelentős vizivilág határolta nyugat felől. Maradványai ma is jelentős vizes 
élőhelyeknek számítanak. 
 
A város külterülete jellegzetes kultúrtáj, amely az elmúlt 250-300 év műszaki beavatkozásai során alakult ki. A környezet 
mai jellegvonásai mindenekelőtt az Alföld vízmentesítési munkálatai és a futóhomok megkötésére irányuló 
erdőtelepítések hatására jöttek létre. Az így előállt mozaikos tájszerkezetben erdőfoltok, legelők, szántóföldek, majorok, 
az egykori és mai tanyák váltakoznak meglehetősen sűrűn, gazdagon sokszínű árnyalatot adva a tájképnek.     
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Már a viszonylag csekély domborzati relief hatására is 
nagy távlatokat nyújtó rálátások adódnak hatásos 
tájképekkel. 
 
 
 
A határ nyugati fele jellegzetes kiskunsági buckavidék, 
a futóhomok megkötésére telepített kiterjedt 
erdőségekkel. A XIX. század közepén hírmondójuk is 
alig akadt, csak sívó homok és szőlőhegyek. 
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Régi települési hagyományokkal 
rendelkezik az egykor hatalmas 
kiskunhalasi tanyavilág. A tanyás 
területek legnagyobb részén az 
1950-es években új községek 
keletkeztek, ezért a tanyák 
jelentősége mára erősen lecsökkent, 
bár el nem tűnt. A jellegzetes halasi 
tanyák szórványtanyaként ülték meg 
a határt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A külterület jellegzetességei a 
magyaros-szecessziós stílusú 
tanyasi iskolák. 
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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 építési program meghatározásakor figyelembe kell venni az adott telek „terhelhetőségét”. A lehetséges 
beépíthetőség, magasság százszázalékos kihasználása, a zöldterületi fedettség minimalizálása sok esetben súlyos 
hátrányokkal jár a lakókörnyezet minősége, élhetősége szempontjából. Különösen igaz ez a nagy alapterületű telkek 
esetén, ahol több főépület is létesíthető. Az utcafronti beépítést követő újabb főépületek feltárása csak telken belül, a 
zöldfelület rovására valósítható meg. 
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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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Két jelentősen eltérő magasságú – 
hosszútávon megmaradó - szomszéd közé 
kerülő beépítés esetén az épületmagasságok 
„lépcsőztetése” vezet általában harmonikus 
utcaképhez. A „lépcsőzést” legtöbbször nem 
célszerű egy épületen belül megoldani, mert 
az, átlagos szélességű telek esetén az épület 
kedvezőtlen, túlzottan mozgalmas 
tömegalakításához vezethet. 

A szomszédos épületek homlokzatmagasság 
eltéréseinek kedvezőtlen településképi hatásai 
zárt jellegű, városi, kisvárosi utcaképek esetén 
kiéleződhetnek. A különböző magasságú 
házak takaratlan tűzfalainak megjelenése 
általában nem szerencsés.   
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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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  A szomszédos épületek tetőhajlás 
eltéréseinek kedvezőtlen 
településképi hatásai zárt jellegű, 
városi, kisvárosi utcaképek esetén 
kiéleződhetnek, mert az eltérő 
szomszédos tetősíkok közel kerülnek 
egymáshoz, ami vizuálisan zavaró 
lehet. 

 

Az újonnan épülő épület 
tetőformájának 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. 

 

A manzárdtető a magyar városok 
történeti építészeti hagyományaitól 
idegen, alkalmazása nem szerencsés 
többszintes épületeken. 
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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. Kiskunhalas meglévő 
épületeinek többsége függőleges 
tengelyekbe rendezett álló formátumú 
nyílásokkal épült, így homlokzatuk 
alapvetően vertikális jellegű.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meglévő történeti épület felújításakor, 
korszerűsítésekor törekedni kell a 
Kiskunhalas 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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Kiskunhalason az épületek túlnyomó hányadának főhomlokzata az utcai építési vonalon áll. Az építési vonaltól való túlzott 
eltérés, a főhomlokzat síkjának ki-beugratása könnyen megtöri a harmonikus utcaképet. 
 

A homlokzat síkjából kilépő zárterkélyekkel, konzolos szerkezetekkel épülő házak általában akkor nyújtanak megfelelő 
utcaképet, ha a homlokzat síkjából kilépő épületrészek nem haladják meg a homlokzat hosszának a felét. Legtöbbször 
kedvezőbb homlokzat jön létre, ha az alapsíkból kilépő szakaszokat megosztják, alkalmazkodva az utcaképek jellemzően 
vertikális tagolásához. Ugyanezen arányok követése javasolható a tetőfelépítmények esetében is. 
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Kerítések 
A kerítés az épületeknek az utcaképet 
alapvetően befolyásoló kiegészítője, 
ezért formájának, anyagának 
meghatározásakor figyelembe kell 
venni a terület jellemzőit a szomszédos 
telkeken alkalmazott megoldásokat. A 
„zöldövezeti” jellegű területek oldott 
településképének alapfeltétele a telkek 
átláthatósága, ezért ezeken a területen 
tömör, vagy az átláthatóságot gátló 
megoldások (pl. nádszövet) 
alkalmazása nem szerencsés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kerítések anyagának éppoly 
igényesnek kell lenni, mint az 
épületekének, ideiglenes jellegű 
megoldások, környezetbe nem illő 
anyaghasználat akadálya lehet az 
utcaképek harmonikus alakításának. 
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Kerítések 
Előkertes beépítés esetén tömör kerítés 
alkalmazását kerülni kell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zöldfelületek 

Az előkerteket lehetőség szerint zöldfelületként, ténylegesen „kert” módjára kell kialakítani.  Az előkert egy részének 
leburkolása, csak indokolt esetben, az épületekbe történő bejutás céljából elfogadható.  
 
Az épületek előtti közterületek zöldsávját meg kell őrizni és ténylegesen zöldfelületként kell kialakítani, lehetőség szerint 
többszintű növényállomány ültetésével.  A zöldsáv 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanyák, majorok 
A hagyományos kiskunhalasi tanyák, 
majorok, külterületi gazdasági egységek 
különböző funkciójú terei általában 
önálló – szabadon álló - épületekben 
kaptak helyet, a terjengős 
épülettömegek nem voltak jellemzőek. 
Utóbbiak alkalmazása legtöbbször 
tájképi szempontból sem szerencsés.  
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Tanyák, majorok 
A hagyományos alföldi tanyák, majorok, 
külterületi gazdasági egységek épületei 
általában a legegyszerűbb tetőformával 
(nyeregtető, félnyeregtető) épültek, a 
változatos összképet a teljes 
épületegyüttes önmagukban egyszerű 
elemei adták. Bonyolult, kontyolt 
tetőidomok, lapostetők egyáltalán nem 
voltak jellemzők. Utóbbiak alkalmazása 
legtöbbször tájképi szempontból sem 
szerencsés.   
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   TETŐK 

Kiskunhalas építészeti örökségének túlnyomó hányada 
viszonylag egyszerű, homlokzati megjelenésében 
szimmetrikus, metszetében sokszor aszimmetrikus 
(utca felől térdfalas, süllyesztett fedélszékű), 
különösebb felépítmény nélküli nyeregtetővel épült. 
Bonyolultabb tetőfelépítmény csak a városközpont 
néhány frekventált későeklektikus-szecessziós stílusú 
épületén látható. 
 
 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, Kiskunhalas 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.   
 

Az 1980-as évek végétől, teret nyert az az optimista előfeltételezés, 
hogy a lapostetők „magastetősítése” fogja megoldani azok 
településképi problémáit. 
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TAGOZATOK, ÉPÜLETORNAMENTIKA 

Kiskunhalas 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. 
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 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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Jellegzetes kiskunhalasi kapuk a  
reneszánszban és barokkban 
általános baluszteroszlopok síkba 
konvertált körvonalrajzával. A 
megoldás a népi bútorasztalosság 
sajátos formakincsét idézi. 
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A történeti stíluskorszakoknak és a kortárs 
építészetnek is kedvelt motívumai az erkélyek, 
zárterkélyek, a homlokzati síkból kiugró konzolos 
épületrészek. Szerepük régen mindenekelőtt a 
reprezentáció, kiemelt fontosságú építészeti tengelyek 
hangsúlyozása volt, napjainkban elsősorban a 
beépíthető alapterület maximalizálása céljából építik a 
különben viszonylag bonyolult konzolos 
szerkezeteket. 
 
 

ERKÉLYEK 
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Fontos hangsúlyozni, hogy a 
hagyományos építészetben a 
kiugró épületrészeket a szerkezet 
erőjátékának, az építészeti 
formálás tektonikai rendjének 
megfelelően hangsúlyos 
konzolokkal, netán atlaszokkal 
támasztották alá, abban az 
esetben is, ha ezt a tényleges 
tartószerkezet nem igényelte. Így 
volt megnyugtató a szemnek. 
Ettől az alapelvtől csak a két 
világháború közötti időszak 
modernista építészetében 
kezdtek eltérni. 
 
Kardinális kérdés a 
homlokzatképzés és az 
utcaképek egyensúlyának 
szempontjából a homlokzati 
alapsík és az abból kilépő 
felületek aránya. A statikai 
törvények és a megnyugtató 
vizuális megjelenés 
összefüggéseinek is megfelelően 
leszögezhető, hogy az alapsíkból 
előreugró elemek optimális 
aránya a teljes homlokzati hossz 
egyharmada, legfeljebb fele. 
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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 
megoldások erénye, hogy a készülék hagyja élni a 
tetőfelületet. Legszerencsésebb, ha az elemeket 
egyetlen síkidommá összefogva, jól átgondolt, 
„high-tech” jellegű építészeti elemként 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. A nyerstégla homlokzatú 
kerítéseken az épületeken alkalmazott jellegzetes tagozati 
megoldások egyszerűbb variánsai tűnnek fel.  
 
A lazább, oldottabb utcaképet alkotó előkertes területeken az 
áttört kerítés dívik, mely falazott pillérek közötti betételemekből áll. 
A betétek lehetnek hézagos lécburkolatból, de igényesebb, 
tartósabb megoldásként kovácsoltvasból, vagy merev, ún. 
heidecker-hálóból is. Az utcakép szempontjából semleges, nem 
zavaró az egyszerű drótháló alkalmazása. 
 

KERÍTÉSEK 
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A kerítés archaikus formája a deszkapalánk. 
 
Jellegzetes formák kötődnek bizonyos fogalmakhoz, 
a MÁV-kerítés a vasúthoz. 
 

Gaudi itt járt. 
 
 



 

126 
 

 

Kiskunhalason különös jelentőségre tettek szert a 
környék kedvelt építőanyagából, 
mészhomoktéglából falazott téglarácsos kerítések. 
A tömör és áttört kerítéstípusok közötti átmenetet 
jelentő rácsozatot az állótégla átlós elforgatásával 
alakították ki, érdekes árnyékhatású felületet 
hozva létre. A jellegzetes kerítésforma a XX. 
század közepén terjedt el, s máig több helyen az 
utcakép egyik legfontosabb összetevője. 
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Az előkertes beépítések hagyományos 
kerítéstípusa markáns téglapillérekkel épült. 
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Jellegzetes kiskunhalasi kerítések különböző 
városképi szerepben. 
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       HOMLOKZATKÉPZÉS 
Kiskunhalason az öreg épületek 
túlnyomó része, megfelelően a történeti 
stílusok hagyományainak és a város 
földrajzi elhelyezkedésének, vakolt 
homlokzatképzéssel épült. A 
tagozatokat, kő hiányában vakolatból és 
gipszstukkóból állították elő, végül a 
falsíkokat és az épületplasztika elemeit, 
általában földszíneket alkalmazva 
lefestették. Középületek és jelentősebb 
lakóházak építésénél a XIX. század 
végétől kezdtek elterjedni a tégla 
homlokzatburkolatok, amelyek a modern 
korban mindinkább teret nyertek, sajátos 
színfolttal gazdagítva a város 
építészetét. Különös jelentőségre tett 
szert a világos árnyalatú 
mészhomoktégla, a környék 
településeinek helyi jellegzetessége.  
A fenti anyagok kiegészítőjeként egyes 
kiemelt épületek esetében előfordulnak 
kőből, esetleg műkőből készült tagozatok 
is, ezek azonban sosem terjedtek el 
szélesebb körben. Az építési technológia 
fejlődésével a XX. század utolsó 
harmadától jelennek meg a szerelt 
homlokzatok különböző fajtái. 
 

A vakolt homlokzatképzés speciális, 
nagy szaktudást igénylő válfaja a 
sgrafitto, amely általában kisebb 
részletek, faltükrök díszítéseként fordul 
elő. 
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Kiskunhalas emblematikus épületei közül jónéhány homlokzatburkolata a 
fagyálló préstégla, amelyet a régiek egyszerűen csak „kőnek” neveztek jó 
alföldi szokás szerint. Textúrájának időtlen szépsége, melegsége miatt 
nemcsak a történeti korokban, hanem napjainkban is kedvelt 
burkolóanyag. A legegyszerűbb formanyelvű épületet is „feldobja” és a 
legharsányabbat is segíti a környezetbe illeszkedni, „viselkedni”. 
 
Az igazi téglaburkolat, szemben az elterjedt, téglát imitáló 
lapburkolatokkal, rendelkezik az anyagszerűség építészetben kiemelkedő 
jelentőségű jó tulajdonságával. 
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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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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 tradícióknak. Vagy vállalni a 
megszokottól, már jól beválttól eltérőt, az „új” kockázatát. A kontinuitás 
fenntartása természetesen nem a minden áron való ragaszkodást jelenti a 
múlt emlékeihez, értékrendjéhez, hanem az évszázados építési, fejlődési 
folyamatba való szerves illeszkedést. Ez természetesen magas fokú 
"empatikus" készséget követel meg öröklött értékeinkkel szemben és nem 
utolsó sorban a kompromisszumokra való hajlandóságot. A cserébe kapott 
organikus fejlődés lehetősége viszont nem akármilyen súlyú tényezőként 
esik latba. 
 

MAI PÉLDÁK 
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A Posta igényesen megformált kortárs épületén a tervezők a téglaburkolat 
alkalmazásával utaltak az alföldi hagyományokra, miközben a tömeg és a részletek 
alakításakor napjaink építészetének jellegzetes megoldásait alkalmazták. A ház 
közvetlen környezetének viszonyrendszerében is fontos szerepet kap a tégla: 
megteremti a kapcsolódást a szomszédos szecessziós iskolaépülethez. 
 
A Posta tervpályázaton választotta ki emblemetikus középületének tervezőjét, 
leginkább ez az eljárás jelent garanciát a magas építészeti minőségre. 
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A szépen kivitelezett 
nyerstégla burkolat 
megteremti a kapcsolatot a 
megelőző korokkal.  A tégla 
használata nem csak 
tradíciók megtartása miatt 
szerencsés, de eleve 
„öltözteti” a házat a felületek 
további tagolása nélkül. A 
szépen rakott téglafal 
önmagáért beszél, textúrája 
emberléptékű, ugyanakkor 
jól kiemeli a formákat és 
kiválóan ellenpontozza a 
környezetben található 
vakolt falsíkokat. 
 
 
Az épület nem semleges 
távolságtartással kezeli 
tradicionális jellegű 
környezetét, azokkal egyes 
történeti formák idézet 
jellegű alkalmazásával 
kísérel meg közös hangot 
teremteni. 
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A posztmodern hatású épületeken a történeti stílusok 
építészeti motívumai is megelevenednek, a házak mégsem 
tagadják korukat, nem archaizálnak feleslegesen.  
 

Historizáló-eklektikus stílusú középületek kortárs bővítései a 
városközpontban. A gazdag tagozatrendszerrel bíró 
tradicionális épületekhez az egyszerű, mai formák kontrasztján 
keresztül talál utat a jelen építészete.  
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A megújuló közterületek kisépítményeinek igényes kialakítása 
rendkívül fontos a településkép szempontjából. A korszerű 
kisarchitektúra kontraszthatása kiemeli a tradicionális 
környezetalakítás értékeit is.  
 

A XX. század utolsó 
harmadában emelt 
épületek ún. energetikai 
korszerűsítése a 
településképi arculat 
fejlesztésének nagy 
lehetősége. Az átalakítási 
munkák során a város- és 
utcaképekbe jobban 
illeszkedő, azokat 
gazdagító építészeti 
megjelenés érhető el. 
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A kereskedelmi-szolgáltató, logisztikai és üzemi funkciójú területeket a közgondolkodás sokszor összekapcsolja a 
környezeti, építészeti sivársággal, holott az igényes indusztriális építészet mindig a fejlődés élvonalában járt.  
A technológiai innovációt mai eszközökkel kifejező épületek komoly marketingszereppel is bírnak az azokat építtető 
vállalkozások számára, amellett, hogy a településkép értékes elemei.  
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A gazdasági célú létesítmények tiszta 
funkcionális logikája markáns építészeti 
megfogalmazással párosulva vonzó 
építészeti környezetet teremt. 
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A magyar „vidék” építészetének megszokott 
elemei jelennek meg a képeken látható 
lakóházakon. Fehér falak, piros cseréptető, 
egyszerű tömeg. „Ház formájú ház.” A jól 
ismert megoldások alkalmazása mellett is 
egyértelmű az építés kora, nincs régieskedő 
cizellálás, múltidéző nosztalgia, az összkép 
mégis derűs, harmonikus. 

A „magánerős” beruházásban épülő családi házak mindenkor az építési tevékenység meghatározó szegmensét jelentik, 
amelyek számarányuknál fogva alapvetően befolyásolják a településkép alakulását. Különösen igaz ez az alföldi 
mezővárosokra – így Kiskunhalasra is -, ahol a „várostest” jelentős részét „alacsony intenzitású” beépítések adják. 
Elsődleges fontosságú ezért, hogy az egyedi igények kielégítése mellett a településképi arculatba is illeszkedő épületek 
szülessenek.  
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A környezetet tiszteletben tartó, egyszerű tömegformálású, 
sallangmentes kortárs épület, minimális utalással a történeti 
építészet formakincsére. 
 

A beépítési szituáció 
és a tömeg-
kompozíció 
átvételével az eltérő 
lépték ellenére 
létrejön a 
harmonikus utcakép.
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Egyszerűségében elegáns ház egy Kádár-kocka értő 
újrahangszerelésével. A zsalugáterek kifejezetten 
mediterrán hangulatot adnak, a míves nyílászárókkal 
párosulva önmagukban is öltöztetik az épületet. 
 

A cizelláltabb homlokzatképzésű, posztmodern hangulatú házak a 
történeti építészet egyes formaelemein át közelítenek az őket 
körülvevő tradicionális építészeti világhoz. Az épülettömeg azonban 
egyszerű marad. 
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A kortárs építészeti felfogásnak is tere van a hagyományos települési környezetben, ha a megörökölt adottságok 
tiszteletben tartása és nem „felülírása” jellemzi. A megszokott formák absztrahlása révén áll elő a korszerű, egyedi 
tömeg. 
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Az újabban létrejött kertvárosi jellegű 
lakóterületeken kevésbé parancsoló a 
hagyomány szava. Ennek ellenére 
ezekben az utcákban is csak az egyéni 
igények és a környezet egyensúlyának 
megteremtésével jöhet létre a 
településkép harmóniája. 
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Feltétlen tisztelet és köszönet illeti azokat, akik Kiskunhalas 
páratlan környezeti hagyományainak átörökítésében 
„közvetlen” módon vesznek részt, a város építészeti 
emlékeinek értékükhöz méltó jókarban tartásával, 
felújításával. 

 



 

149 
 

 

  

A közterületek komfortja és 
esztétikája szempontjából 
meghatározó a burkolatok 
minősége, ahogy igaz ez a 
telken belüli burkolt felületekre, 
vagy az egyes porták 
megközelítésére is. A történeti 
korokban a város utcáin 
általános volt a kiselemes 
burkolat, még ma is elő-
előjönnek kiváló minőségű 
felületek az utólagos 
aszfaltozások alól. Később 
terjedt el a szinte 
elpusztíthatatlan, viszont 
csapadékos időben igen síkos 
keramit. Az útfelületeket gránit 
és bazalt kockakővel burkolták, 
ezekből mára alig maradt. 

UTCÁK, TEREK
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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 településépítészet 
mikroarchitekturális elemeinek 
talán leggazdagabb tárháza a 
Szentháromság tér. A barokk 
templom körül a terep a szokottnál 
mozgalmasabb, a 
szintkülönbségek lehetőséget 
adnak a kertépítészeti elemek 
változatos alkalmazására. A 
templom rendkívül igényesen 
kialakított környezete Kiskunhalas 
egyik legvonzóbb közterülete. 
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  MŰALKOTÁSOK 

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.  
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   A városi „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.  
 
Az utcafásítások másodlagos zöld „térfalat” húznak az 
épületek elé, ritmizálják a településképet. A túlságosan 
töredezett, heterogén térfalak egységesítésének szinte 
egyetlen lehetősége a fasorok telepítése. 
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A „zöld” az épített elemek megjelenésére szintén 
kihatással van: egységesíti az utcaképeket, jótékonyan 
kitakar, váratlan feltárulásokat, „képkivágásokat” 
eredményez. Még a településképbe durván belehasító 
sebhelyek „kellősítése” is lehetséges a növényzettel.  
 
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. 
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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.  
 
 
 

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
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A XX. század második felében utcáink arculatának 
meghatározói voltak a folyóírással készült neonreklámok. 
A színes feliratok alapvetően élni hagyták a homlokzati 
architektúrát, nem takarták el az építészeti részleteket. 
Mára kevés maradt belőlük, pedig egy korszak sajátos 
hangulatának hordozói, ezzel a települési arculat értékes 
elemei. 
 
Természetesen nagyon fontos, hogy a hirdetés 
megtervezésekor figyelembe vegyék a homlokzat 
osztásrendjét, arányait, mert az építészeti tagozatok, 
részletek, netán nyílászárók kitakarása általában nem 
szerencsés megoldást ad. Az alábbi ábra foglalja össze 
a történeti épületek és a reklám-elhelyezés kapcsán 
megfogalmazható fontosabb ajánlásokat. 
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A város utcáin többfelé feltűnnek a Kiskunhalas jelképei köré 
épülő sajátos településképi „direktmarketing” 
megnyilvánulásai. Az épületszerkezeteken, térfalakon, de 
még a „flaszteren” is rendre megjelenik a helyi „halas” és 
csipkemotívum. Ennek üzenete, hogy a lakosság büszke 
városára. 
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