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BEVEZETÉS
POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó!
Elkészült Boldogkőváralja arculati kézikönyve. Értékeinket kiemelve támogatja azokat a döntéseinket, amelyek hozzájárulnak otthonunk, településünk megálmodott és átgondolt településképének
kialakulásához.
Boldogkőváralja két erőforrása : a mezőgazdaság és a turizmus. Az itt élő és tevékenykedő embereknek ezekkel kell jól gazdálkodni.
Mezőgazdaság terén a természeti adottságaink megfelelőek. Kiválóan megterem és nagyon ízletes
a gönci barack. A helyben működő Bestillo Pálinkaházat a hagyományok ismerete és a tapasztalat
teszi különlegessé.
A másik erőforrás a rengeteg látogató által megcsodált vár. Itt 2002-ben és 2011-ben történt jelentős beruházás. Mindent megteszünk a fejlesztésekkel megnyílt lehetőségek kiaknázására, programok szervezésére. Itt látható Közép-Európa legnagyobb ólomkatona-kiállítása. Tízezer ólomkatonát
felvonultatva mutatja be a magyar történelem jelentős eseményeit. Minden szombatra és vasárnapra hétvégi programokat hirdetünk látogatóinknak. E program-sorozat keretében megtekinthető
a Kóborlovagok párbajbemutató előadás, jó a fogadtatása a jelmezes tárlatvezetésnek, a középkori
fegyvertapogató is kitűnő szórakozást nyújt. Állandó kiállításaink a régészeti és hadtörténeti kiállítás,
a várbörtön, a zászló- és címerkiállítás, valamint a numizmatikai és ásványkiállítás. Nagy népszerűségnek örvend a vár alatt található Castrum Boldua középkori étterem, ahol a vendégek a középkori
szokások szerint kézzel fogyaszthatják el a felkínált ételeket.
Boldogkőváralja tagja a Felső-magyarországi Várak Egyesületének, a 14 település által szervezett
Abaúj-Abaújban Európai Területi Együttműködési Közhasznú Csoportosulásnak. A határokon átívelő
kapcsolatok erősítésére együttműködési megállapodást kötöttünk lengyel, cseh és szlovák településekkel.
Zavodni Ferenc
Boldogkőváralja Község polgármestere
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ELŐSZÓ
Boldogkőváralja településtörténete két jelentősen különböző színtéren formálódott.
Jól védhető vára, a Boldogkő Vár révén számos országos léptékű hatalomszerző és hatalomvesztő politikai-gazdasági közdelem színtere volt.
A település ezres nagyságrendű lakossága jelentős részben önellátó
módon, részben nemesi birtokosait, vallási életének alakítóit is ellátó
helyi gazdálkodással működött. A környező, helyi gazdasággal létező
településekhez hasonlóan sajátos lakóház- és gazdasági épületeket formáló, helyi anyagot használó építési kultúrát őrzött a térség évszázadokon át. Trianon után elszigetelődött, így a városiasodás és polgárosodás, a technikai vívmányok sora késve érkezett ide. A helyi állattartás
kultúrája a múlt század közepére számolódott fel. A 19. században még
vásártartási joggal rendelkező mezővárosi rangú település lakói 1800
elejétől bizakodó szemlélői lehettek a vár helyreállításának. Azonban
a Kassa térségétől megfosztott, a még gyenge Miskolc térség ipari fellendülésének nem lehetett részese. A lelassult változások utóbbi száz
évében fennmaradt igen sok védelemre érdemes népi lakóház. Mire a
várromok turisztikai célú látványossá kialakítása megvalósult, a gazdasági és lakóépületek jelentős része eltűnt. A múlt épített és természeti
értékeire alapozott turisztikai vendéglátás számára nagy kihívás olyan
működés kialakítása, amely eredményesen és tartósan helytáll a turisztikai piacon versengők között. A még meglévő természeti és épített
értékek alapján térségi összefogással esély van egyéni arculatú turisztikai termék-kínálat kialakítására.
Boldogkőváralja mezőgazdaságának múltja, erdőgazdákodásban játszott szerepe a látványosságra és természeti különlegességekre koncentráló, már jelentős gazdasági ággá váló turizmus erősítése révén
felértékelődik, jelentős tényezője lehet a helyi foglalkoztatásnak.
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BOLDOGKŐVÁRALJA
BEMUTATÁSA

.

ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP
TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELLEMZŐK
Boldogkőváralja hatalmas várával, a szintén jelentős, hat hektáros
parkkal működő Péchy - a múlt századelőtől Zichy család által birtokolt
- kastéllyal, természeti értékekben gazdag környezetével ezer lakójával még 2050-ben is hasonló számú helyben lakó polgárral rendelkezhet. Van alapja annak az igénynek, hogy turisztikai ingatlanvásárlók
számára és a helyben lakók igényeivel összhangban legyen településarculat-alakító víziónk az épített környezet egészére. Az egyértelmű,
hogy a tartósan lenyűgöző, nem feltétlenül költséges élményforrások
csak részben tervezhetők, nagyobb részben a mesterséges beavatkozásoktól történő megóvás eredményez jelentős vonzerőt.
A gépies építés megszállottjai kivételével bárki bevallhatja, hogy a
mereven egyenes utcák, az egyforma oromfalak „sárkányhát fogazásai” érdektelenek, unalmasak. A vár kilátójából jobbra letekintő számára kissé ilyen látványt kínál a település újabban beépült része. A
településmag azonban őrzi a központon átcsorgó patak íves medervonalához igazodó és az első katonai térképen még látható legkorábbi laza beépítés „szabálytalan” karakterét. A második katonai térkép
alig száz évvel későbbi, és a központban határozottabb utcaelrendezést mutat.
A település beépített területe többszörösére nőtt az elmúlt évszázadban alig változó lakosságszám mellett. Az egyes portákon pedig a
lakók és az állatok száma is drasztikusan csökkent.
Van realitása annak, hogy az ingatlanokat nyaraló és szobakiadás céljára vásárlók száma már egy évtized múlva sokasodik. Az intézmények és közszolgáltatások fenntartását át kell alakítani, több település összefogása feltétlenül indokolt lesz. Ez azonban nem jelenti a
település hanyatlását.
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A település belső és külsőbb részét jellemző új fogalmak jelennek
meg. Jelenleg kötőjelekkel próbáljuk jelezni, hogy a tradicionális
központok idegenforgalmi látogatóközpont arculatot kaphatnak, a
külsőbb területek pedig nem falusias, hanem idegenforgalmi - helyi
gazdálkodó vegyes utcák kapnak figyelmet, kevésbé a telkeken belüli
sport-szabadidő - esetenként gyümölcsös - területek. A kifejezetten
mezőgazdasági termékelőállítás
nagyobb tömbökbe szerveződik.
Várható, hogy a rét-legelő területek csökkennek, és ez megváltoztatja a település beépített részének
sziluettját, domborzatát. Ennek
mederben tartásához új rendezési
elvek és jogi keretek fogalmazódhatnak meg.
Az erdő és azzal való gazdálkodás
fontosságát jelzi, hogy az 1850-70es években úrbéri közbirtokosság
alakult a helyi lakosok részvételével, de fontos szerepe volt az uradalmi és egyházi erdőnek is. A közbirtokossági erdők többségében
1950-ig önálló erdőgazdálkodás
folyt, a rendszerváltásig az állami
kezelés vált dominánssá. Az erdők
magántulajdonba kerülésével újraindult a magánerdő-gazdálkodás.
Az erdőgazdálkodás a védelem
szempontjainak érvényesítése mellett fontos a település életében.

A település állandó lakosainak és az időszakosan idetelepülő polgároknak eltérő meglátásai lehetnek a település karakteréről. A Boldogkő Vára azonban egyaránt meghatározó, fontos szereplője e karakterképnek. A helyben élőknek azért, mert nem egy órán át, nem
egy napon át, hanem minden évszakban eltérő arculatával együtt
élnek. A környék élővilágának és a patakoknak az élményére is hol
erősítő, hol halványító hatással rávetülnek a vár-élmények. A település építményei és gondozott növényvilága is sajátos méltósággal,
eleganciával formálódnak ebben az elvarázsoló tájban. Az idetelepülők az egész arculat finom átformálódásából keveset érzékelnek. Nagyobb hangsúlyt kapnak az összekombinálódásokkal megsokszorozottan ható kisebb kiterjedésű élményforrások. Igen nagy figyelmet
kíván a turisztikai szakemberektől, hogy a település „zegzugosságot”
érintetlenül hagyják.
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Boldogkőváralja és környezete az Első Katonai Felmérés [1763-1787] és
Második Katonai Felmérés (1806-1869) szerint

Jobbra az első és második katonai felmérés részletei láthatók. Az előző lapon
látható ábrázoláson a mai településszerkezetre rávetítve jelenek meg az első
felmérésen látható építések - lila színnel - és a második felmérés házai - fekete színnel. Az úthálózat fehér, a katonai
térképek patakvonal jelölése fekete. A
2017-es térképen kiemelve szerepel a
mai átfolyó patak.

A hagyományos építészeti formák
megőrzése, településnek a városi
polgárok ingatlanvásárlásaira is
alapozott biztos talpon maradása,
a Várhoz való viszonyban sajátos
szerepkör, a vár vonzerejéhez hasonló, egyéni arculatú turisztikai
termék lehetősége és a helyben
élők tradicionális nyugodt életvitele közötti távolság egészen egyedi
települési összképet formál.
A domborzat változatossága a
központon átfolyó és más vizek,
gazdag és különleges élőhelyeket
alkotó növény és állatvilág rendkívül igényes építészeti megoldásokkal társulva aligha viselné el a tömegturizmust.
A természeti környezetbe ágyazott település érzékenyen reagál a
láttató, látványosító kísérletekre.
Szerencsés módon érzékelhető a
gondosság és a mértéktartás. Ez ad
esélyt arra, hogy az erdők mai látványát unokáink is látják majd!
A település körüli védett táj, a
műemlék vár bizonyára látogatóközpont építés nélkül, eredetiségében végigjárható. Egységet alkotó
települési karakter megőrzésére és
új építészeti eszközök megengedésére komoly esélyt ad
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Fent: Boldogkőváralja félúton
Arka és Boldogkőújfalu között a
Második Katonai Felmérés (18061869) szerint. A Boldogkőváralja
katolikus temploma mögötti, elszórtan heverő kövekkel tagolt
térség kőtenger megnevezést kapott, és turisztikai repertoárjában több település is magáénak
vallja.
A középen és lenn látható térképeken a térség - különösen a
várhegyek oldalai - változatos
növényvilága a megnevezések
és színezéssel jelzések gazdag
tárházát kínálja. Közvetve utal
a felszín földtani jellemzőiből és
a felszín domborzatából eredő
helyválasztásra, beleértve a beépítésre választott területeket is.
Az ország földfelszíni földtani jellemzőit a kutatók több mint
200 eltérő megnevezéssel, térképen eltérő színekkel adják elő.
Boldogkőváralja közigazgatási területén meghatározó az andezit
(zöld), a vágáshutai és vizsolyi riolittufa (vörös), kis területen pedig a nógrádszakáli formációnak
nevezett felszín.

Földtani jellemzők
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A következő lapon látható képek
fentről lefelé:
-Két lakóház közti teresedésbe illesztett kereszt, egyedi kompozíció
-Rendkívül igényes, arányaiban hagyományőrző modern vendéglátó
szállás (Mandala-ház)
-Szokatlanul széles tornáccal, hagyományos kerítéssel épült évszázados lakóház
-Egységes - arculat finom részletekkel (Petőfi u.)
-Tájházudvaron keresztfolyosós
csűr. A tájház fenntartója a Bükki
Nemzeti Park.

TELEPÜLÉSKARAKTER
A települések út- és telekszerkezete, annak konzerválása és változása, a sziluett, a tájba ágyazódás,a
domináns formák, anyagok, színvilág múltja és jelene, élővilágának,
lakosságának százalékosan kimutatott összetétele érdekes olvasnivaló.
A település szerethető, vonzó
karakterét azonban elsősorban az
ott élők és oda látogatók közötti
kommunikációban - ahhoz kedvező barátságos és izgalmas épített
környezetben - nyeri el. Egy vár
múzeumi és idegenforgalmi adottságai, a táji értékek gazdagsága,
a vendéglátó helyek egyedisége
mellett a település mindennapi
életének színessége, szervezettsége, hatékony gazdálkodása is lényeges karakterépítő.
Az élelmiszertermelő-feldolgozó és ipari jellegű aktivitásnál a jövőben jelentősebb lesz a település
turisztikai minősége. Az értékek
felmutatása során a településhatárok átlépése természetes. A települési karakterjegyek jelentős
része más települések igazgatási
területén lévő értékekhez, programokhoz kapcsolódó élményekre
is építve alakul ki. Boldogkőváralja
a közeli kistelepülések köre a kissé távolabbi Hernád-völgy térség
élménykínálatát bővíti, turisztikai
vonzerőt jelent, viszont a várlátogatók körét bővítik e környező
települések természeti és épített
értékeikkel, vendéglátó aktivitásukkal.
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ÖRÖKSÉGÜNK

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ
ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI,TÁJI,
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK.

A települést övező domborzat és
élővilág lehetőségeket és korlátokat adott a falu mindennapi életének megformálásához és egy országrésznyi feletti uralkodáshoz is.
Alul a katolikus templom mögötti
un. kőtenger

Az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság,adatszolgáltatása
szerint jelenítjük meg a védett
és védelemre érdemes természeti és épített értékeket.
1. Országos védelem alatt áll a
Zempléni Tájvédelmi Körzet
2. Természetileg Érzékeny Területek (ESA)
3. Ökológiai hálózat
4. Egyedi tájértékek (táblázatosan)
5. NATURA 2000 Különleges
Madárvádelmi és
6. NATURA 2000 Különleges
Természetmegőrzési
Területek (Regéci Várhegy)
7. Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő területek
övezetei (a teljes közigazgatási
terület), továbbá a természeti
területeket és beépítésre szánt
területeket.
A műemléki védettség alatt álló
létesítmények képei után az
egyedi tájvédelemre javasolt
építmények és növényzet bemutatása következik.
Jobbra felül: rk. Szt. Donát
kápolna, lenn a Zichy-Péchy
kastély és kastélykert részlete.
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Boldogkőváralja, egyedi tájértékek – értékleltárhoz
sorszám
1

8
9

entitás entitás
jele
megnevezése
É(M) Péchy_Zichy
kastély 1786
IIII (M) Péchy_Zichy
kastélykert
+
rk feszület 20.szd.
IIII
Kossuth L. u. fasor
9 db.
O
Kút
É
Lakóép.
IIII
Kert
+
Feszület görögkat.
1910
É
lakóép.
O
Kút

10
11

É
É

12

O

Kápolna
Lakóép 1908
csendőrház
Kút

13

É

Pincesor

14
15
16
17

É
É
É
+

Lakóép
Lakóép
Lakóép.
Feszület

18

IIII

19
20

É
É

21

IIII

Faegyed c. 70
éves
Pincesor
Lakóép. romló
pincék felett
Faegyed c. 70
éves
Emlékrr.

1-0
2
3
4
5
6
7

22
23
24
25

É
É
É

Tájház
Péchy Kúria
Péchy kripta

26

+

Feszület

27.

+

28

+

29
30

+
IIII

31

+

Temetői Káger
fesz.
Temetői
Jaczenkófesz
Géczi fesz
temetői fasor
18 db c 30 év
Galuska fesz.
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helye
Kossuth L. u.2.
Kossuth L. u.2.
Kossuth L. u.
Kossuth u.
Béke u. 18. előtt
Béke u. 63.
Béke u. 43. kertje
Béke u.
Dózsa Gy. 15.
Kossuth L. 39.
előtt
Kossuth u 41/a.
Petőfi S u. 1.
Kossuth u. – Ady
E.u. sarok
Kossuth L 51.
előtt
Kossuth u. 59.
Ady u. 18.
Ady u. 4.
József A.4.
előkertben
József A. 4.
előtt
József A.9, 11.
József A. u. ?
József A. u. 9.
előtt
Arany J. u. 1.
tájház
Arany J. u. 1.
Kossuth L. 67.
Kossuth L. rk
templomnál
Kossuth u. 67.
háznál
hrsz.
hrsz.

32
33
34
35

(É)
+
É
+

36

+

Síremlék
Péter feszület
Szt Donát kápolna
emlékkerti
feszület
Feszület

37

É

Magtár Abaújké

38

+

39

term

Világháb. fesz.
1920
Vulkáni

40

É
és
term.

41

term

42
43

+
É

44

O

45

term

Boldogkő vár
vulkáni kőz.
kilátópont,
népmondai
emlékhely
művelési szerk.
Cserák terasz
vulkáni kőzet
feszület
Csurgói kút,
Erdészh
Sár-völgy
Istálló
Szarvas-kút
A Bartus n.
Tekeresi kőzet

újtemető
újtemető
Kossuth l. u.
Kossuth u.
nyugati vége
Kossuthu.-Rákóczi
u. sarok
Pukkanc tanya
hrsz 074/2
101 hrsz
hrsz 061/2;
061/21, 061/22

Balra és e kép alatt a Péchy kúria, távolabb a tájház csűrrel

hrsz. 02;04; 05;
hrsz.2.
hrsz 44
030/3
030/3
030/4
032/7
Tekeres-völgy

Műemléki védettség:
MK
MK
MK
MK
MK
M
M
M
M

újtemető
újtemető

M

újtemető

M

várrom ex-lege
környezete
Arany J lakóház ex
lege környezete
Rk.kápolna ex lege
környezete
Volt Zchy-Péchy
Kastély ex lege
környezete
Rk. templom exlege környezete
Rk. templom
Kossuth L. u.
Rk. kápolna
Kossuth L. u.
Volt Zichy-Péchy
kastély Kossuth u.2.
Várrom Zempléni
Tájvédelmi Körzet
Lakóház
Arany J. u. 1.
volt Péchy-kúria

törzssz: 1043
azonosító: 22597
törzssz: 0046
azonosító: 22598
törzssz: 1040
azon.: 22599
törzssz: 1041
azonosító: 22602
törzssz: 1039
azon.: 22603
törzssz: 1039
azon.: 2689
törzssz: 1040
azon.: 2687
törzssz: 1041
azon: 2688
törzssz: 1043
azon: 2684
törzssz: 10046
azon: 2685
törzssz: 10048
azon: 2690
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A Péchy-Zichy kastély főhomlokzata

Fenn: műemlék rk. templom és torony-részlet
Lenn jobbra a templom melletti Péchy kripta
20 | Boldogkőváralja

A műemlékké nyilvánítást előzetes kutató-alátámasztó munka előzi meg. A műemlékké nyilvánítással jelentős kötelezettségek, a műemléki és a műemléki környezetként védettségből jelentős értékmegóvó és sajátos hasznosítással járó feladatok következnek. Szerencsés esetben a műemlékek környezete is műemlék.
Kedvező az is, ha egyedi tájértékként jelennek meg a műemléket övező létesítmények. Így adódott, hogy a műemlék volt Péchy-kúriát a műemlék tájház védi és
viszont. A rk. templom bal oldalánál egyedi tájértékként kezelhető kripta épület
áll. A Szt Donát rk. műemlék kápolna körül nincs építmény, de új vizuális elemek
elhelyezése esetén védelmi feladat az illeszkedés biztosítása.
A Boldogkőváraljára érkezőt romos állapotában is elbűvöli a több mint kétszáz
éves Péchy kúria és a gondozott tájház épület-együttese. Felmerülhet, hogy a kúria épületének túl kevés eredeti részlete maradt fenn. De van fenntartható elegáns, fennmaradt boltozatos része és jelentős értéket képvisel az épület tömegével, kapujával és kissé süllyesztett elhelyezkedésével is. Akkor lesz érzékelhető
igazán - és csak utólag - a kúria látvány jelentősége, ha az elbontott épület helyén
magasabb térszínen minimalista épület fog állni. Hasonlóan fontos a rk. templommal majdnem szemben, a Petőfi u. 1. alatti zöld farácsos kapuval kialakított,
stiláris jellege tekintetében bizonytalan arculatú épület, és erős identitás-erősítő
lehet egy kút is.
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Boldogkői vára jelentőségének
megfelelően már több összefüggésben az előző oldalakon már
megjelent. Az utóbbi években a
turisztikai termékek előállítása világszerte felgyorsult. Húsz éve
még csak tervezték Angliában azt,
hogy Stonehenge köveitől távol
tarják a tömegturizmust. A látogatóközpont ok sokasága ma már
kicsinyített másolatok és vizuális
trükkök sokaságával szolgál. Ahogyan a vegyszermentes élelemtermelés, a turizmusban is kiemelt
minőséget képviselnek azok a létesítmények, amelyek testközelből,
megérintve megtapasztalhatók.
Hiszen ez a megérintés nem csupán a csecsemők világában szinte
létfontosságú, hanem élethossziglan tart az emberi életben.
A vár minden zuga megérinthető,
és még nem fedik el azokat a reklámok.
Szerencsés adottságaival e vár tágas rendezvénytérként is működhet.
A vár-turizmus, a védettség mellett még átjárható erdőségek és
víziutak turizmusa vadregényes
jellegét igen nehéz megőrizni, ha a
szálláshelyek puha komfortossága
és a kényelmes étkezés a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kap. Éppen
e komfortosság visszafogottságát
érdemes lehet különleges, egyre
ritkában előforduló értékké emelni.
Fenn: a nyári várjátékok egy pillanata, alul a vár vadregényes, romantikus festményekbe illő megjelenése.
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Felül: A vár külső fala belülről, a belső fala
kívülről, lenyűgöző rendezvénytér.
Alul: a felhők árnyékában megjelenő hegylánc előtt egy pillanatra napfényben ragyog
a vár..
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EGYEDI TÁJÉRTÉKEK
Több mint 40 egyedi tájérték kíván védelmet jelentős részben a
település belterületén. E tájértékek között szerepelnek a műemléki védelem alatt álló építmények
is.
Az egyedi tájértékek épületek,
pincesor, feszületek, parkok, kertek, fasorok, kutak és növényzetekkel spontán kialakult természeti alakzatok.
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A felső képen balra a Fő u. 41. sz.
és és
alul[fent]
a Fő u.Fő
39.u.sz.
A jobbra
Fő u. 39.
41.lakóház
egyedi tájértékek
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Következő oldalon:
Széchenyi u. utcakép
Bocskai u. és Aradi Vértanúk u
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Az egyedi tájértékek körében kiemelkedő jelentőségű a műemléki védettségű Péchy-Zichy kastély műemléki környezeteként védett kastélypark.
A Péchy Gábor által 1753-ban a lőcsei jezsuitáktól megvásárolt uradalom területén 30 évvel később
épült barokk kastély kertjében az egykori erdő őshonos fái mellett betelepített vörös és feketefenyő, tiszafa, vadgesztenye,m fekete dió és japánakác is helyet kapott, az épület közelében nyírott növényzetű díszudvart alakítottak ki, gazdag madárvilággal.

34 | Boldogkőváralja

Boldogkőváralja | 35

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL ELTÉRŐ
KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
TELEPÜLÉSKÖZPONT - TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ

Településképi szempontból meghatározó területek Boldogkőváralja kül- és belterületén

A településkép más, mint az egy irányból észlelhető látkép, tájkép, amelyeknek többnyire tematikai és
stiláris jellegére figyelünk. A vendégként érkezők számára a településen élők gesztusain és az épületek,
a növényzet vizuális történései együttesén át sejlenek fel a település és a tágabb térség polgárai közötti
szorosabb-lazább, kommunikációban gazdag vagy szegény kapcsolatok. E történések megőrzése, akár
megismétlése a hely komoly és jókedvű szeretetét vagy ezek hiányát jelezheti. Így alakul ki bennünk és az
idelátogatók számára az egy nézetben elő nem adható, egyedisége folytán szavakkal alig körvonalazható településkép. A településközpont térrendszere, központképző középületei egymáshoz való viszonyukban, nem hivalkodó, de elegáns megjelenésükkel utalhatnak hasonló település iránti elkötelezettségre.
Az idelátogatók számára is sejthető a köz dolgaira odafigyelés. Ilyen helyre jó megérkezni, és nehéz távozni. A vár - a környező települések sajtójában is érzékelhetően - számos közeli település közös kincse.
Ahogyan a Hernád vize és a kispatakok csordogáló vizei is ilyenek. De ezek a központon kívüli élményt
adók kisebb mértékben járulnak hozzá az egyes községek saját településképéhez, ezzel települési otthonosságuk erősítéséhez.
Településközponton kívüli fontos élménykínálat
Várjátékok falubeli szereplők közreműködésével
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A Boldogkőváraljára látogató akaratlanul is észlel egy igencsak különös magtár épületet, amelynek felül
kiugró fa doboza szinte arcként tekint az érkezőre. Fásult tekintettel reméli, hogy életben maradhat, hiszen nem akármilyen turisztikai kalandot kínál. Ahogyan teszi ezt Doboz fantasztikus Ybl építette magtára,
ahol a képzőművészek, színészek, zenészek, táncosok kedvükre tombolhatnának. Ma turistákat elvarázsoló
szobrokként csendben állnak Abaúj és Boldogkőváralja határán áll. utóbbi a védendő táji értékek körében
szerepel.

A történeti településközpont a Szent Kereszt Felmagasztalása rk. templom köré rendeződött, döntően földszintes épületekkel. Az iskola és a polgármesteri hivatal közötti térségben hangsúlyosan központi települési közpark térség nem alakult ki. Az iskolához közeli sportpálya független a központi intézmények zónájától.
Az Arka felől érkező Boldogkőváralja patak köré rendeződött beépítés folytán a patak partja közelében nagyobb nyilvános közpark létesítésére a kialakult telekrend kevés esélyt ad.
A több évszázada formálódott lakóterület várhoz közelebbi zónája a jövőbeli átépítésekre bőven ad lehetőséget a tradicionális arculatot új építészeti eszköztár mellett is tiszteletben tartva. Kevés olyan épület áll még,
amelynek védelme feltétlenül szükséges.
A katolikus templomhoz közeli általános iskola épülete mellett a polgármesteri hivatal homlokzati rekonstrukciójával valamint a csendbiztosi épület hangulatos kompozíciója a múlt századi kisvárosi polgári lakóházakkal rokon. A falakkal övezett Péchy-Zichy kastély egy emeletes épületének tömegétől az utóbbi évszázadban emelt házak távol maradtak.

Egy műalkotásként híressé vált fotón a két település határán álló magtár, e hallgatagon álló épület-lény
mellett egy vörös vonat robog át, az eltérő időkben létezések finom érzékeltetéseként.

Évtizedeken át a térség településeinek még központi térségük fenntartására is alig volt ereje. Késve érkezett el az az idő, amikor az iskolázás, a tudásszerzés és városi szintű életminőség a kis településeken is
biztosítható. A kistelepülések vonzereje a kulturális és sportolási, turisztikai élménykínálattal jelentősen
erősödhet. A hagyományos építészeti értékek szépségével és a természeti értékek gazdagságával vonzó települések komfortosítása, élővilágának és arculatának gazdagítása olyan feladat, amelynek megvalósításában a digitalizáció segít, a jelen helyzetben szükséges tennivalók megfogalmazásában is fontos.
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Jelentős változást hozna a település jövője tekintetében, ha a húsz év múlva is legalább 1000 lakosú település központjának életébe szellemi-kulturális és idegenforgalmi megalapozottsággal bekapcsolódhatna a
jelenleg gyermekegészségügyi intézményként működő Péchy-Zichy kastély. Azonban az edelényi óriáskastély sorsát látva szerencsés a település, amíg kissé rejtőző értékként van jelen viszonylag jó állapotban. A
hazai kastélymentés és várrekonstrukciós programok forrásigénye és a helyreállítások utáni működtetés
terhei országos léptékben tisztázásra várnak.
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Lehetséges, hogy az idegenforgalmi, turisztikai vonzerő alapján fejlesztésre legvonzóbb térség éppen
innen, az Arany János u. 1. alatti indulva, a József Attila út- Rákóczi u - Kossuth u. határolással fogalmazható meg.
Nem véletlen, hogy két igényes vendéglátó-szállásadó létesítmény is itt létesült. Kissé tágasabb körülhatárolás esetén dél felé bővítve a területet a Béke utca és a Petőfi utca vonaláig kialakulhat egy nagyobb
fejlesztési zóna. Jelen kézikönyv keretében e két zónában vesszük számba a megőrzésre esélyes építészeti és köztérterületi, magánkerti értékeket. A településen átfolyó patak és a Malompatak utca kétoldali
part-részei érdeke sávjai lehetnek mind a megőrzött központnak, mind a turisztikai funkciókkal gazdagítható központrészeknek.
Néhány közelmúltbeli példa érzékeltetheti, hogy a korszerű, mai anyaggal és formákkal is élő építészeti
megoldások frissek és vonzók lehetnek több évszázados múltat őrző épületek mellett is. A József Attila
utcán a vendéglátó-szálláshely funkcióra létesült Mandalaház tömegképzése és különösen utcai homlokzata magas építészeti színvonalat képvisel, udvarának igényes berendezése is figyelmet érdemel.

A legérzékenyebb sarok-térség a Péchy kúria és tájház zónája. A településbe látogatót több mint két évszázados kőfalas épület fogadja boltozatos belső tereivel és fagerendás szobáival, a kúria előtt parkosítható
térséggel. A tájházzal együtt működve olyan érték, amelyről a települések többsége nem is álmodhat. A túloldalon pedig a patak két oldalán a Malompatak utca is varázsos jelenséggé válhat. A kúria boltozatos belső
tereivel és fagerendás szobáival.
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A legkorábbi térképeinket és a legújabbakat egymásra helyezve láthatjuk, hogy a településközpont helye
alig változott. A mára alaposan megritkult régi épületek és homlokzatok megőrzése érdekében az idegenforgalmi fejlesztések új centrumát kívánatos kialakítani, nem divatos látogatóközpontokra szervezetten. A
település tradicionális központja a település szellemi-igazgatási központja maradhat, a gyorsan változó „turisztikai gazdaság” jelenleg szerényen meghúzódó épületei után a jövőben a működés méretgazdaságosságával számolva terjedelmesebb építmények jelenhetnek meg.
A turisztikai vállalkozások feltűnésre, a központ közelébe törekvése érthető. Hiszen érzékelhető, hogy a
jövőbeli központ funkciója a városokban és községekben jelentősen változik a múlt századi funkciókhoz képest. A hagyományos iskola- és intézmény-szerveződések szinte eltűnnek, a még álló régi épületek kiválóan
alkalmassá tehetők a minimális papírmennyiséggel, csökkenő kötelező munkaidővel működő intézmények
részére. Jelentős eredmény lesz, ha a rendezési tervek jogi keretet adnak ahhoz, hogy a még létező múltőrző értékek a központ életébe újraszervesüljenek.
A tömegalakításban és a részletképzésben új megoldások alkalmazása jellemző a gyógyszertár épületnél, amelyeknek a tömegaránya és magastetős kialakítása igazodik a hagyományos tömegalakításhoz.

Boldogkőváralja részben már üdülőtelepülés, sokféle turisztikai terméket képes kínálni. A turisztikai versengés erősödésével a kis település gazdálkodásában, jövője tervezésében és a környezeti értékek megőrzésében szerepe lesz a helyben lakó polgárok vállalkozásainak.Az üdülőterület szokásos körülhatárolása arra
irányulhat, hogy a hagyományos falusi állattartás, kisipari és kereskedelmi tevékenység nyaralókat zavaró
tényezőként ne jelenjen meg, Nagyobb településeknél számos más zavaró jelenséggel is számolni kell. Fontos, hogy a telkeken minél kevesebb legyen az épülettel és beton vagy más hasonlóan szilárd burkolattel
fedett terület. A közterületi zöldterületen túl sporttal foglalkozó vállalkozások kínálata jelentős legyen, az
eltérő kulturális érdeklődésű és igényszintű polgárok találjanak - a környező településekkel összehangoltan
- szellemi kalandozási lehetőséget. A verseny fokozódásával a települések összefogásának jelentősége igen
nagy lesz.
A jelenlegi és közeljövőbeli környezetbe illeszkedő, ugyanakkor egyedi arculatú igényes vállalkozások tartósan fennmaradhatnak.

Lehet, hogy az érintetlenül hagyás a múltra emlékezés alapja. Lehet, hogy az átértelmezés, átstilizálás,
újraépítés személytelenít, emlékeztetést eredményez. Az is lehet, hogy - ahogy Bartok, Kodály megnemesíteni vélte az eredeti népdaléneklést - az érintetlen iránti tisztelet fokozatosan alakul ki és erősödik fel.
Látható értékeink érintetlenül hagyása nehezebb feladat, mint új látványosságokat, soha nem volt dolgokat kitalálni, építeni. A romok varázsa nem a látványosított múltra, például a történelmi múltra emlékeztetésből ered. A régit újraépítő megrontja az érintetlenül hagyottat, ilyenként az újra és magunknak
felfedezhető emlékezés helyeit és idejét. Az érintetlenül hagyás a legnagyobb művészet. A legmívesebb
márványfejek és hibátlan vasbeton építmények érintetlenül hagyásáról is szól.
Ahogyan óvjuk az újszülötteket, az életünk folytatásait, úgy kellene vigyázni öreg épületeinkre, hogy maradjon hamis átszínezések, átépítések nélküli múlt a jövőben élőknek.
A digitalizáció korában csökken a heti munkaidő, több szórakoztató élményre lesz igény. Igen nehéz lesz
ellenállni egyes turisztikai vállalkozások múltrontásának, különösen a márkajelzésekkel fényeseknek. Talán
ezért is fontos most számbavenni a megőrizhetőt, az átalakító szándékoktól megvédeni értékeinket.
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ÁTALAKULÓ HAGYOMÁNYOS TELEPÜLÉSRÉSZ
A hagyományos falusi házak kontyolt és csonka kontyolt nyeregtetős formái a jellemzők, az utcák homlokzat felőli tornác kialakítás nem jellemző. Az elmúlt évtizedekben létesültek hagyományos egyszerű
magastetős, tornácos házak. A homlokzatok ornamens nélküliek, a kerítések szerencsés esetben sűrű
falécezéssel, ritkábban vízszintes deszkázással jelennek meg. Utcaképeinken az eltérő homlokzatok
mellett a növényzetnek is köszönhetően összehangolt arculat alakult ki.

Petőfi Sándor utca

Bevezető út
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A vár vonzerejéből is eredően a
település lakóterülete a múlt században a Kossuth utca felőli utcanyitásokkal bővült. A több évszázada formálódott lakóterület
várhoz közelebbi zónája a jövőbeli
átépítésekre bőven ad lehetőséget a tradicionális arculat sérelme nélkül. Kevés olyan épület áll
még, amelynek védelme feltétlenül szükséges.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
TELEPÜLÉSKÖZPONT TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
A jövőbeli településkép-alakításhoz, összehangoltabb építésre és növényzetkialakításra vonatkozó javaslatok elsősorban a kialakult területek fokozatos átépítése során, a rendezési tervi jogi eszközökre is építve adhatnak esélyt a meglévő településképhez illeszkedés erősítésére.
Településünkön a településközponti és központon kívüli településrészeken igen hasonló léptékű és tömegű épületek létesültek, hasonló
terjedelmű építmények keletkeznek a belátható jövőben is. Mégis indokolt a legalapvetőbb jellemzőkre kitérni, hogy az épületek ne jelenjenek meg a terepet is átalakítva brutális beton- vagy kőfalakkal, és a
tetők túlbonyolítása, harsogó színezése elkerülhető legyen. A kerítéseknél is indokolt kitérni a nem magánlakás funkciójú létesítményekre,

A falusias épületeknek a történetileg kialakult központtól kissé távolabb elhelyezkedő zónájában
előkertes kialakítással, falpilléres
tornácos, kontyolt tetős alakjai
nagyvonalú, a tornác végén álablakos takarás nélkül, a múlt századelőn még jellemző jelenleginél
nagyobb belmagassággal valósultak meg, A tájkaraktert körvonalazó épületek listáján ugyan nem
szerepelnek, de nyilvánvaló, hogy
tartós fennmaradásukat elő kell
segíteni.
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ahol a feltűnés, a látszás üzleti érdek, amely különösen az idegenforgalom területén egész települések jövő-perspektíváit érinti.
Az épülettelepítési és homlokzatmagassági jellemzőkre valamint a ke-

Fogazott elrendezésnél is párhuzamosan állnak a házak és illeszkednek a terepre
Terepalakítás:
Dombos területen lejtős telek
esetén törekedni kell a lehető
legkisebb földmozgatásra.
Nem fogadható
el a mély bevágás és meredek
emelkedő, amikor a ház egy
magas platóra
kerül.

rítések kialakítására felvázolt javaslatok és észrevételek az alábbi ábrák
alapján értelmezhetők.
Az örökölt központképzők - templomok, kastélyok, intézményépületek
-a kistelepülések körében mezőgazdasági ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi létesítmények tömbjei, toronyszerű elemei jelenhetnek meg.
A sziluett főszereplői lettek a nagy belső teret igénylő létesítmények.
Köztük az életminőséget javító sport- és szabadidős csarnokok dobozai. A hagyományos falusi és kisvárosi településrészek arculata szigetszerűen megőrizhető, de a településközpontok múzeumi jelleget
ölthetnek, a perifériák bevásárló központjaihoz válnak hasonlóvá, a
kisebb üzletek pedig tömegével zárnak be. Boldogkőváralja területén
szerencsére nem létesülhetnek kereskedelmi, ipari mega-építmények.
De a turisztikai létesítmények méret-gazdaságossága folytán gyorsuló ütemben növekedhet néhány idegenforgalmi létesítmény tömege,
a sziluettbe illeszkedésre vonatkozó követelmények megfogalmazása
tehát indokolt.
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SZÍNVILÁGRA VONATKOZÓAN:
A színvilág változatossága vonzó lehet visszafogott színezés
esetén. Nem fogadható el a kirívó színhasználat, a rikító színű
fémlemez, fém cserepes lemez fedés.

A kistelepülés központ részén is
jelentős súllyal vannak jelen a lakóépületek, és az intézmények jó
része is ilyen léptékű épületekben
kap helyet, így a terep vagy tetőalakításra, épületelhelyezésre vonatkozó megállapítások itt is érvényesek.
A terephez illeszkedés egyszerű, bevágás nélküli megoldása

Mértéktartó magassági különbségekkel épült házak
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MAGASSÁGRA VONATKOZÓAN
A meglévő házak közé
épülő új épületeknek és a központ területbe illeszkedő turisztikai, vendéglátó épületeknek a
környező házak magasságához
illeszkednie kell a jelenleg érvényes építészeti-városépítészeti elvárások szerint. A közterek
megformálásánál a tér terepjátéka, a növényzet elhelyezkedése szerint
az eltérő irányú térfalak eltérése
nagyobb lehet, az egységes kompozíciót képező sziluett mellett.
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TETŐFORMÁK
Az új házak építésénél a szomszédok figyelembe vételével lehet
illeszkedni. Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú
épültek állnak, oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a
többi egyszerű tetőformához igazodjon.
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ABLAKOK
A vendéglátó funkciók folytán
erősödik az igény a meglévő fa ablakok és ajtók lecserélésére.
Az eredeti nyílászáról felújítása
átalakítások esetén lényeges.

KERÍTÉS
Az áttört kerítések javasoltak, tömör, nem átlátható megoldások csak
kivételesen fogadhatók el tagoltan megformálva, magas zajszint esetén, természetes kő és tégla anyagból vagy deszka palánk jelleggel.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZEKRE
AJÁNLÁSOK A TELEPÜLÉSKÖZPONTON KÍVÜLI FALUSIAS, ESETENKÉNT TURISZTIKAI LÁTVÁNYOSÍTÁSSAL JELLEMEZHETŐ ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZEKRE
A jövőbeli településkép-alakításhoz, összehangoltabb építésre és növényzetkialakításra vonatkozó javaslatok elsősorban a kialakult területek fokozatos átépítése során, a rendezési tervi jogi eszközökre is építve adhatnak esélyt
a meglévő településképhez illeszkedés erősítésére. Településünkön a településközponti és központon kívüli településrészeken igen hasonló léptékű és tömegű épületek létesültek, jellemzően hasonló terjedelmű építmények
keletkeznek a belátható jövőben is. Mégis indokolt a legalapvetőbb jellemzőkre kitérni, hogy az épületek ne jelenjenek meg a terepet is átalakítva brutális beton- vagy kőfalakkal, és a tetők túlbonyolítása, harsogó színezése elkerülhető legyen. A kerítéseknél is indokolt kitérni a nem magánlakás funkciójú létesítményekre, ahol a feltűnés,
a látszás üzleti érdek, amely különösen az idegenforgalom területén egész települések jövő-perspektíváit érinti.
A lakóterületeken az épülettelepítési és homlokzatmagassági jellemzőkre valamint a kerítések kialakítására felvázolt javaslatok és észrevételek az alábbi ábrák alapján értelmezhetők:

A település szélén álló Boldogkő vár és a forrásvizek, patakvizek közelsége közül utóbbiak adnak több lehetőséget a hosszabb kikapcsolódás kevéssé lejtős helyszínének kialakítására. Az ilyen irányú törekvések ös�szehangolása szükséges nagyobb figyelemmel a meglévő építményekre és növényzetre, a burkolt felületek
minimalizálásával, és egy tömegében növelhető, de a domborzattal összehangolt turisztikai élmény-szövet
egyedi arculatával, a várral való kapcsolatot várközeli látogatóközpont nélkül biztosítva.
A vendégházak udvara gazdag
Kerítések az átalakuló területrészeken
szabadidős program választékot
Áttört kerítések - zöld sövénnyel és kevésbé szabályos zöld bokros rékínálhat. Több más szálláshely is
szekkel vegyesen javasoltak.
játszótereket, növényzettel gazdagon övezett sportterületet alakíthat ki.
A kerékpáros turizmus tartalma
és intézményei is bővíthetők.
A települési sziluett a részletek
gazdagságával, a templommal
nem rivalizáló sziluett finom vibrálásával valósulhat meg.

Az örökölt központképzők - templomok, kastélyok, intézményépületek -a kistelepülések körében mezőgazdasági ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi létesítmények tömbjei, toronyszerű elemei jelenhetnek meg. A
sziluett főszereplői lettek a kétszintes és a nagy belső teret igénylő létesítmények. Köztük az életminőséget
javító sport- és szabadidős csarnokok dobozai. A településrészek falusias hosszházas épületekben gazdag
arculata szigetszerűen megőrizve múzeumi jelleget öltenének, ami turizmus-vonzerőt jelenthet, de a magántulajdon-viszonyok között nem reáls. Boldogkőváralja peremén szerencsére nem létesülhetnek kereskedelmi, ipari mega-építmények, de a turisztikai létesítmények méret-gazdaságossága folytán gyorsuló
ütemben növekedhet néhány idegenforgalmi létesítmény tömege, a sziluettbe illeszkedésre vonatkozó
követelmények megfogalmazása indokolt.
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A településkép-elemzéshez javasolt építészeti útmutató elsősorban a falusias lakóterületeknek a jelenleginél összehangoltabb építésre és növényzetkialakításra ad javaslatot.
A lakóterületeken az épülettelepítési és homlokzatmagassági jellemzőkre valamint a kerítések kialakítására felvázolt javaslatok és észrevételek alapján értelmezhetők. A több évszázad alatt kialakult telekelrendezés, közterület-bővületek lágyabb formálásra adtak lehetőséget. A jövőbeli tervezett kompozícióknál is
javasolt a merev, derékszöges elrendezésnél oldottabb megoldások kialakítása.

KÖZTERÜLET TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓ

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TELEPÜLÉSRÉSZEKRE
Utcák, parkok, közkertek
a településbe érkezés pillanatában már jelentős
szerepet játszanak a településről alkotott kép kialakulásában . Ezért kell
kiemelni Boldogkőváralja fogadó teresedésének
harmonikus megjelenését, ahol még a település
belterület jelző tábla melletti reklám+tájékoztató
cégtábla is elfogadható.
Az alsó kép is gondos térberendezést mutat be.

A páratlanul szép spontán eltolt épületelhelyezésből eredő mikro-tér feszülettel erőteles példa költői kompozíció kialakítása ott,
ahol maga az épületelhelyezés ügyetlenség lenne csupán.
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A közterületi növényzet kialakításának színvonalát jelzi több más részlet.
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Pálinkafőzde a külterületen
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JÓ PÉLDÁK I.

ÉPÜLETEK, ÉPÍTETT RÉSZLETEK

ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés,
kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása

A városiasodás, sűrűsödő beépítés felé alakuló településközpontokban a széles falusi telkeknél még sövényes, faléces és deszkázott telekhatároláshoz képest zártabb telekhatárolás igényes kialakítás esetén helyénvaló lehet, mint például ennél a vendéglátó létesítménynél. Az épület kialakítása nemesen egyszerű,
hagyományos arányokhoz és tetőhajláshoz illeszkedő. A boldogkőváraljai vállalkozás teljesítménye elismerésre és példaként bemutatásra méltó.
TORNÁCPILLÉREK
Felül: Boldogkőváraljai fatornác
faragott ornamenssel
Boldogkőváralja,

településköz-

ponti múlt századelős épület
falazott pilléreinek fejalakzata

Álmois Árpád terve - jobb oldalt
az elbontott ház
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Alsó kép: Füzesgyarmat, 150 éves
téglapillér-fej alul idomtéglával
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ÉPÜLETEK HOMLOKZATKÉPZÉSE

KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK
A Péchy-Zichy katély kertjét
több kép bemutatta az előző lapokon, a vár távoli és közeli képét is - a környező kertekkel és
ligetes-fás területekkel ábrázolták a képek.
Így itt mind a két helyszínről
csak egy-egy szokatlan nézőszögből felvett nézetben idézzük.
A következő oldalon a belterület határának téli látványát
idézzük fel és a települési ingatlanok kerítésein belüli példaszerűen kialakított kertek jelennek meg néhány képen.

Felül Boldogkőváraljai homlokzat ornamens-nyomokkal, jobbra egy felújított homlokzat
alul 2017-ben elkészült közösségi ház homlokzat Füzesgyarmaton szellemes részletekkel
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JÓ PÉLDÁK II.
RÉSZLETEKKEL
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK
REKLÁMOK
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