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BEVEZETÉS

Fáj településképi arculati kézikönyvét abból a
célból hoztuk létre, hogy elősegítsük a jelenlegi
településkép megőrzését a község természeti,
történeti

és

kulturális

értékeinek

ismertetésével.
E

dokumentum

szemléletformáló,

hiszen

szükséges ismertetni az itt építkezni, felújítani
kívánó lakók és jövőbeli lakosok számára az
alkalmazandó paramétereket a házépítés, felújítás

során.

Ehhez

fontos,

hogy

a

településkép továbbra is egységes arculatot
mutasson és a tájba illeszkedő legyen, valamint
hogy a település hagyományaihoz hű maradjon.
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Az építkezőknek magukévá kell tenni azt a
felelősségtudatot, hogy saját telkükön belüli
építkezésükkel egyúttal az utcaképet illetve a
településképet

egészében

is

alakítják,

formálják.
Ehhez kíván segítséget nyújtani e kiadvány.
Ugyanakkor azt tudni kell, hogy az arculati
kézikönyv nem egy építési kisokos, csupán
javaslatokat teszünk a követendő építészeti
megoldásokra, kialakítási módokra, és pár rossz
példát is ismertetünk, amelyek alkalmazása
kerülendő. Semmiképp se vegyük egy lezárt
dokumentumnak, hiszen ahogy az idő sem áll
meg,

az

alkalmazhatósági

szabályok

is

módosulhatnak – de csakis az összkép, a
település

arculatának

elsődleges

figyelembevételével.
Bízunk benne, hogy Fáj község településképi
arculati kézikönyve segítségére lesz a jövő
építőinek!
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FÁJ BEMUTATÁSA
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Fáj község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Encsi járásban, a megyeszékhelytől 50 km-es távolságban
található. A legközelebbi város Encs, körülbelül 15 km-es távolságban, déli irányban. Környező települések Litka és
Fulókércs. A település közúton Szalaszend és Fulókércs irányából közelíthető meg. A szomszédos Litka
zsáktelepülés. Fáj népessége az 1960-as évektől (521 fő) egészen az 1990-es évekig csökkent, ekkor csupán 218an lakták. A rendszerváltástól kezdve a lakosság száma folyamatosan emelkedik. A település lélekszáma a 2015-ös
adatok alapján 426 fő.
Fáj nevét 1243-ban említették először írások, ekkor Fay néven szerepelt. A Fáy család tulajdona volt. A település
eredetileg várföld volt, melyet 1243-ban IV. Béla király adott Rugach fia Doynnak és Barnabásnak, és határát is
leíratta. 1264-ben az ifjú király Doyn tulajdonából elvette és Forrai Aladár királynéi tárnokmesternek adta, aki 1275ben IV. Lászlótól bíráskodási kiváltságot is kapott rá. 1275-ben a Forróhoz tartozó Fáj falu tizedét az egri püspök
átengedte a káptalannak. 1279-ben Kércsi Detre fiai visszaadták Aladárnak, miután az testvérük Mykou halála után
40 márka vérdíjat kifizetett.

1. térkép Az Első Katonai Felmérés (1763‐1787)
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2. térkép A Második Katonai Felmérés (1806‐1869)

Fáj településszerkezetét a helyi domborzati viszonyok alakították.

Egyes térszínei magasabb területeken, a

domboldalon helyezkednek el, a község másik része a völgy mélyebb területein fekszik. A hosszanti Rákóczi utca
mellett, a kanyargós utcák is jellemzőek. A falu temploma kimagaslik, tornyából belátható a község egésze. A
településen találunk újépítésű házakat, kockaházakat, illetve vályogból készült, már leromlott állagú lakóépületek
egyaránt. Helyenként egy-két mezőgazdasági épület is fellelhető.
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ÖRÖKSÉGÜNK
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Fáy-kastély
A kastély páratlan gyöngyszeme a térségnek. 2007-ben
itt forgatták a Márió, a varázsló című filmet, Franco Nero
főszereplésével. A barokk stílusú kastély magját a Fáy
család által 1750 körül épített épület egykori nemesi
kúriájának alapjai alkotják, amelyet XIX. században
klasszicista stílusban építettek át. A mai épület U
alaprajzú, cour d'honneur-ös elrendezésű, manzárdtetős
épület, amelynek jobb szárnya előtt hosszú gazdasági
épület található, amelyet magtárként és gazdasági
épületként funkcionált.
A park felé néző, déli homlokzatot az 1930-as években
neobarokk stílusban alakították át. Ennek enyhén kiugró
középső részét egyszerű, a Fáy címerrel kitöltött
timpanon díszíti, a középső három tengely előtt
műkőbábos

terasz

áll.

A

nagyteremben

Marco

Casagrande olasz szobrász 1844–1845 között készült
klasszicista stukkó domborművei láthatók. 1900 körül
készültek az épületben ma is föllelhető cserépkályhák,
amelyek

neobarokk,

szecessziós

és

neocopf

stílusjegyeket hordoznak magukon. A kastély körül
korábban

kis

méretű

tájképi

park

húzódott.

A

kastélyparkban eredetileg egy kis méretű, tavat tápláló
vízfolyás is volt.
Az épület az 1990-es évek közepétől a Műemlékek
Nemzeti Gondoksága vagyonkezelésben van. Az épület
állapotán igyekeztek javítani, ugyanakkor még jelentős
felújításokra vár. Megtekintésére nyitvatartási időben,
ingyenesen van lehetőségünk.
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Szentháromság templom
Fáj másik jelentős építészeti öröksége a község katolikus
temploma. Az épület 1788-ban épült. A szakrális építmény
műemléki védelem alatt áll. A barokk és a rokokó stílus
irányzatai jelennek meg az építményen. A templom maga
barokk stílusban épült. A fő-, és mellékoltár, az orgona rokokó
stílusjegyeket hordoz. A szószék, sekrestyeszekrény, illetve a
gyóntatószék a XVIII. század végéből származnak. Az épület
elejét jó állapotú faragott kőszobrok díszítik.

Természeti értékek
A dombság vadregényes tája kiváló lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra. A természetbarátok kitűnő úti célja. A
települést jelentős erdőterületek, legelők övezik. A település vízfolyása a Fáji-patak.
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54

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK
Az

építészeti

útmutatóban

megfoglamazott

irányok

segítenek, hogy Fáj építészeti karakteréhez illő új épületek
építése és épület felújítások történjenek. Láthatóak ajánlott és
elkerülendő példák, melyek segítségképpen szolgálnak mind
az építtetők, mind a tervezők számára.

TELEPÍTÉS
Fájon

az

oldalhatáros

beépítési

mód

a

legelterjetebb. Új lakóházat az érintett telken az
utcára jellemző előkert kialakításával célszerű
elhelyezni.

A településre jellemzően új ház építésekor is
javasolt

tartani

a

kialakult

telepítést.

Indokolatlanul elforgatni és nagyobb mértékben
hátrahúzni vagy előrehúzni nem ajánlott az új
épület környezetében lévő házakhoz képest.

Az egy vonalban lévő házak harmonikus
utcaképet

eredményeznek,

melyekkel

megőrízhető Fáj településkaraktere.

Az itt felltüntett példa egy javasolt telepítést
mutat Fáj településén, amin az utcától azonos
távolságokra hátrahúzott épületek láthatóak.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Tetőhajlászög meghatározásakor célszerű a
meglévő épületekhez hasonló hajásszögű
tetőt kialakítani az újonnan épülő házak vagy
felújítások esetében. Fájon jellemzően 3545 fokos tetők találhatóak, amennyiben
ettől eltérő módon épülnének az új tetők,
azok nem illeszkednének környezetükbe és
rontanák a településre jellemző arculatot.

MAGASSÁG
Településképi szempontból javasolt, hogy az
újonnan épülő házak a kialakult képbe
illeszkedőek

legyenek,

azok

hasonló

építéménymagassággal épüljenek, mint a
környezetükben lévő épületek. Fájon egy
szintes épületek találhatóak, kerülendő a
több szintes, kimagasló épületek tervezése,
melyek zavaró hatást gyakorolnának a
kialakult utcaképekre.

A képen Fájon lévő lakóházak láthatóak,
melyek közel azonos magasságúak.
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TETŐFORMA
A településre népi hagyományokat örző
tetőfromák jellemzőek, melyek a kontyolt
tető, a csonka kontytető és az örömzatos
kontytető. Új épületek esetén ajánlot ezen
tetőformák használata. Kerülendő az
összetett tető és a modern stílust követő
lapostető. Tetőformáknál első sorban s
szomszédokhoz kell igazodni.

A képen Fájon lévő épület látható, mely az
egyik

legnépszerőbb

kontytetőt mutatja be.

oromzatos
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SZÍNEK
Falusias településen a homlokzatok színvilága
többnyire világos pasztell vagy fehér. Nem
ajánlott a sötét, a rikító és az élénk színek
használata.
Nem elfogadhatóak a rikító fémlemez fedések
vagy

burkolatok,

sem

a

túlzott

homlokzatdíszítés.
Épületek

színezésénél

környezethez

az

illeszkedni

utcakép

kell

a

harmonikus

megjelenése érdekében.

A

képeken

példák

homlokzatszínezésekre.
használata célszerű.

láthatóak
Vilagos

az

ajánlott

árnyalatok
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KERÍTÉS
A településen elfogadhatók az áttört fa
és fém kerítések. Célszerű azokat a ház
színével

harmonizáló

módon

megvalósítani.
Kerülendőek

a

tömör

kerítések,

amennyiben ezek meglévőek, javasolt
őket világos színezéssel ellátni.
Az áttört kerítések tömör lábazattal és
pillérekkel elláthatóak. Kerülendőek
továbbá

a

drótfonatos

utcafornti

kerítések.

Példákon Fájon alkalmazható fém és fa kerítések láthatóak, melyek tömör lábazattal kerültek kialakításra.
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KERÍTÉSEK

A településen jellemzően az utcafornti telekhatárokon áttört fa
és fém kerítések láthatóak velük azonos kialakítású kapukkal.
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Kertek
Az optimális növényalkalmazást jelentősen befolyásolja a terület eredeti, potenciális vegetációja, mely a térségben
alapvetően a cseres tölgyes társulás, a vízfolyások mentén pedig az ártéri ligeterdők. A kertekben, illetve a városi
zöldfelületeken tehát javasolt a társulást alkotó fajok egyedeinek, illetve azok fajtáinak alkalmazása. Ez alapján jól
alkalmazható a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) és a csertölgy (Quercus cerris), illetve a kislevelű hárs (Tilia cordata)
és az ezüst hárs (Tilia tomentosa) is, melyek nagy előnye, hogy jó várostűrők. Fajtáik közül gyakran és széles körben
telepített fajta a Tilia ’Szent István’ és a T. tomentosa ’Szeleste’. Közepes növekedésűek, jó törzsnevelők, melynek
köszönhetően alkalmasak utcafásításra, de kerti viszonyok között is megállják helyüket. Juharok közül a mezei juhar
(Acer campestre) ’Elsrijk’ fajtája javasolható bátran. Közepes növekedésű, jól bírja a szennyezett városi levegőt, utca
sorfának kiváló, lisztharmattal szemben ellenálló, akár sövény is nevelhető belőle. Galagonyák közül ajánlható a
kétbibés galagonya (Crataegus laevigata), melynek ’Paul’s Scarlet’ nevű fajtája igen elterjedt és rendkívül impozáns. Jó
alkalmazkodó képességű és gyakran alkalmazott faj a korai juhar (Acer platanoides) is. Közkedvelt kompaktabb fajtái
a gömb koronájú ’Globosum’, a keskeny koronát nevelő ’Fairview’, az oszlopos koronájú ’Columnare’, illetve a
nagytermetű, parkokba alkalmas’Crimson King’ és ’Cleveland’. Folyó menti területeken jól alkalmazhatók a társulásra
is oly jellemző zselnicemeggy (Prunus padus) és a magas kőris (Fraxinus excelsior), illetve fajtáik.
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Örökzöldeket pl. lucfenyőket (Picea abies, Picea glauca),
törpefenyőt

(Pinus

mugo

’Pumilio’)

is

bátran

telepíthetünk, hiszen hegyvidéki régióról beszélünk.
Azonban kerüljük az oszlopos örökzöldek, alakfák
használatát, illetve a ciprusfélék telepítését, mert
egyrészt kedvezőtlen a klíma számukra, másrészt
tájidegenek, mediterrán hatást keltenek.
Cserjék közül javasolható a közönséges fagyal
(Ligustrum

vulgare),

mely

kifejezetten

ellenálló,

igénytelen; a somok (Cornus mas, C. sanguinea) és fajtáik
pl. ’Midwinter Fire’, melyek hatalmas előnye téli díszítő
értékükben rejlik. A különböző virágágyi rózsák is
rendkívül

színpompás

látványt

nyújtanak.

Két

különleges mogyoró (Corylus avellana) fajta is ajánlható,
a csavarodott ágrendszerű ’Contorta’, és a sötétvörös
lombozatú ’Fuscorubra’

Megjelenhet a kertekben változatos formában a
terméskő is, fontos szempont azonban, hogy egyezzen,
vagy legalább megjelenésében, színében hasonlítson a
környező hegyek kőzettípusaihoz. Leginkább a homokkő,
márga felhasználására törekedjünk. A sziklakertekben a
felhasznált

kőzettípus

zúzalékát

alkalmazzuk

talajtakarásra, színben eltérőt semmiképp sem, különben
diszharmonikussá válik a kompozíció. Ezen kívül
törekedjünk a helyi klimatikus viszonyokhoz igazodó,
alpesi jellegű növényfajok kiválasztására. Ajánlottak a
különböző varjúhájak (Sedum sp.), kövirózsa (Sempervivum
sp.), illetve párnás habitusú, virágaikkal díszítő fajok.
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Évelők, egynyáriak alkalmazására is számtalan lehetőség van.
Választhatunk ágyásszegélyezésre alacsony, elterülő fajokat pl.
illatos ternye (Lobularia maritima), molyhos madárhúr (Cerastium
tomentosum), balkonládákba, kőedényekbe csüngő habitusúakat
pl. muskátli (Pelargonium peltatum), bársonyos kakassarkantyú
(Plectranthus forsterii ’Marginatus’), vagy éppen virágágyakba
magasabb, bokros habitusú fajokat. Ezen kívül vágott virágként
való felhasználásra is találunk példákat pl. pompás rézvirág
(Zinnia elegans), őszirózsák (Aster sp.). Igényektől függően
létesíthetők kifejezetten rekreációt szolgáló pihenőkertek, de
konyhakertek is helyet kaphatnak főként a kertek hátsó felében.
Az előkertek kialakításánál törekedjünk inkább a reprezentatív,
díszítő funkció ellátására, oldva az épített elemek szigorú
vonalvezetését.
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ANYAGHASZNÁLAT
Településkép szempontból javasolt a cserép és
természetes pala használata.

Tetőfedésnél kerülendő a hullámpala, műanyag
hullámlemez és fémlemez fedés, valamint egy tetőn
eltérő színek használata bármilyen típusú héjalások
esetén.

Tanácsos a térkő burkolat alkalmazása kültéri
burkolatként.
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AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK
Javasolt nyílászárók Fájon látható, osztott üvegezésű,
fa ablakokra, tömör fa ajtóra és fa áttört kerítésre.
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TORNÁCOK, RÉSZLETEK
Fájon több épületeten megmutatkozik a népi építészet
jellegzetes eleme, a tornác. A településen az
oldaltornác és az utcai homlokzatra beforduló tornácra
is találni példákat.
A településre jellemző az oromzatos kontytetőkön
dátumokat és motívumokat ábrázoló fa faragványok
megléte.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
Fájon az épülethomlokzatok kialakítása legtöbb
esetben a hagyományos arányrendszer használatát
tükrözik, melynek fő elemei az ablak, valamint az utcai
homlokzatra kifutó oldaltornác. Falfelületek általában
halány színre vakoltak. Lábazatoknál a kő, műkő vagy
egyéb természetes anyagok alkalmazása javasolt.
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MAI PÉLDÁK
Az építészeti örökségek védelmének érdekében
fontos,

hogy

az

új

épületek

építése,

épületfelújítások és épülegbővítések esetében
ne térjünk el a népi építészetben használt
arányrendszertől.

Anyaghasználatban

is

törekedjünk a hagyományokra jellemzőkre, így a
fa és tégla használata elsődleges. Lehetőleg ne
építsünk be műanyag, redőnytokos ablakokat.
Fájon kerítéseknél elsősorban az áttört fa és fém
kerítések

javasoltak

a

tömörek

helyett.

Tetőformáknál és fedésüknél se térjünk el a népi
építészetben elfogadottaktól.

Utcák,
terek |23
Mai példák

Új építésű épületek elhelyezése hagyományos épületek környezetében

Hagyományos, népi építészetet magán
hordozó

településeken

elhelyezésekor,

illetve

új

épületek

meglévő

házak

felújításakor kiemeleten fontos, hogy azok
hűek maradjanak a kialakult település
karakteréhez.

Fontos

épületeken

szomszédos
megmutatkozó

arnányrendszerek
anyagok

a

betartása.

alkalmazásával,

részletképzésekkel

Modern
megfelelő

környezetükbe

illeszkedő épületek valósíthatóak meg.
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UTCÁK, TEREK

Fáj központjában található a Fáy kastély, melynek nagy
kertje van. Zöldfelületes teresedések jellemzőek a
településre. Több helyen találhatók fa pihenő padok és
egyéb közterületi tárgyak. A fa használata és sok zöld
terület jellemző Fájra.
Az utcák kellemes érzést nyújtanak az egymás mellett
sorakozó oldalhatáros, előkertes beépítésű házakkal.
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Hirdetések

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK

A paraszhátakhoz illeszkedő vas cégérek, illetve fa
táblák

használata

kialakítsához.

célszerű

reklámfelületek
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A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!
Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordózókkal kapcsolatos témakörökben szereplő
javaslatok között, máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan
mintákat tudjunk bemutatni, amelyek a település arculatát, karakterét kedvező irányba módosíthatják.
A kézikönyvben kerülendő példaként szereplő képek nem a településen készültek.
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