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BEVEZETÉS

Litka festői környezetben fekvő község BorsodAbaúj-Zemplén megyében, a Cserehát egy
eldugott szegletében található. A község
parányi méretétől függetlenül – mint minden
település

–

saját

arculattal

rendelkezik,

amelynek vannak környezeti, történeti illetve
kulturális

vonatkozásai.

Litka

hosszú

évszázadok során kialakult arculatát hivatott
bemutatni

jelen

településképi

arculati

kézikönyv, továbbá segítséget nyújtani a
településen a jövőben építkezni vagy házukat
felújítani kívánóknak.
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Ahhoz, hogy hűek maradjunk a helyi közösség
által kialakított települési arculathoz, az építő
(leendő) lakosoknak, vállalkozásoknak tisztában
kell lenniük egy valamivel: ha a községben
építkeznek, saját ingatlanukon túl az utcájuk
illetve

egész

Litka

külső

megjelenését

befolyásolják. Hogy ez a ráhatás pozitív legyen,
alkalmazniuk kell a fent leírtakat. A kiadványnak e
téren szemléletformáló küldetése is van.
A település jelen arculatát tekintve a kézikönyv
javaslatot kíván tenni különböző építészeti
megoldásokra, követendő példákkal, valamint
szemléltető ábrákkal kiegészítve, mindezt a helyi
építészeti szokások figyelembevételével.
Bízunk

benne,

Litka

településképi

arculati

kézikönyve hasznára válik minden litkai építkező
számára!

A település bemutatása |5

LITKA BEMUTATÁSA
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Litka község az Encsi járás eldugott, dombok közt megbúvó zsákfalva. A település aszfaltozott úton
déli irányból, Fáj felől közelíthető meg. A megyeszékhely, Miskolc 58 km-es távolságban található. A
településhez legközelebb elhelyezkedő város Encs, a maga 20 km-es távolságával. A közlekedés leginkább
személyautóval megoldható, a buszjáratok igen ritkán érintik a települést. A lakosság száma 34 fő. Litka
történelméről nem rendelkezünk sok információval. A tájegységre jellemző kulturális értékek itt is fellelhetők.
Annyi bizonyos, hogy népessége korábban jelentősebb volt. Az 1880-as években 313 fő lakta a települést. Ez
a szám a következő években ingadozott, az 1960-as évektől folyamatosan csökkent. 1960-ban 272-en
lakossal rendelkezett. A múltban itt élő emberek főként a mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból éltek.
Érdekesség, hogy az apró község két templommal is büszkélkedhet, melyek egy utcában, szinte egymás mellett
helyezkednek el. Boltot nem találunk a községben, viszont van a közelben több bevásárló közösség, rengeteg
termelői piac, kiváló kézműves termékekkel, illetve idényzöldségekkel, gyümölcsökkel. A település
hagyományos, oszlopos parasztházai érintetlen állapotban tükrözik a múlt hagyományait. Gyönyörű építészeti
remekművek. Felújításuk, megőrzésük ajánlott. A község turisztikai szempontból kiváló fekvéssel rendelkezik.
A nyugodt, falusi környezetben pihenésre vágyó embereknek kitűnő szálláshelyeket lehetne kialakítani a község
parasztházaiban.

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

Fáj irányából a településre érkezve a Fő utcán barangolhatunk végig, amelyhez párhuzamosan csatlakozik egy másik
utca (szintén Fő utca névvel). Egy szakaszon párhuzamosan futnak egymással, majd a két utca a párhuzamos
tengelytől szétnyílik, csak úgy, mint a falu elején. A lakóházak egy sorban, többnyire oldalhatáron helyezkednek el. Az
utcák közt árokrendszer húzódik, amely egy korlátos híd, illetve azt nélkülöző, kisebb átkelők segítségével átjárható.
A tradicionális, tornácos épületek mellett találunk palatetővel rendelkező kockaházat, illetve új építésű, modern
lakóházat egyaránt. A tornácos házak jellemző fedése a cseréptető, de akad palatetővel fedett ház is. A tornácok
jellegét tekintve lehetnek falazott tornácok, illetve látható fából készült tornácos épület is. A földművelés fontos
szereppel bírt a múltban, ennek vetületei a lakóházakhoz épített gazdasági épületek, illetve ólak. A településen
számos gazdasági épület található, amely az állattenyésztéshez, növénytermesztéshez köthető. A Litkát határoló
legelők, illetve szántók körül ölelik a községet. A falu határában kisebb-nagyobb erdősávok, távolabb összefüggő
erdőterületek húzódnak.
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ÖRÖKSÉGÜNK
Rózsafüzér királynéja templom
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Litka római katolikus temploma a Fő utcára nyílik. Az egyszerű, sárga színű épület szerényebb méretekkel
rendelkezik, mint a település református temploma. A templomudvar rendezett, néhány fenyő, illetve egy kőkereszt
díszíti. A templom a közelmúltban súlyos viharkárt szenvedett. Az épületet az Egri Főegyházmegye támogatásával
újították fel. A tetőszerkezetet, illetve az ereszcsatornákat kicserélték. A templomot Dr. Ternyák Csaba, egri érsek
áldotta meg.

Litkai Református Egyházközség temploma
Az építmény megjelenése hasonló a település római katolikus templomához. Méretében jelentősebb. A templom
ablakai keskenyek. A torony fedése lemez, az épület többi részét palalemezek fedik. A templom bejáratát körülvevő
falazatot, illetve a torony sarkait díszkő borítja.
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Természeti értékek
Az építmény megjelenése hasonló a település római katolikus templomához. Méretében jelentősebb. A templom
ablakai keskenyek. A torony fedése lemez, az épület többi részét palalemezek fedik. A templom bejáratát körülvevő
falazatot, illetve a torony sarkait díszkő borítja.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK
Az építészeti útmutatóban olyan javaslatok olvashatóak,
melyek segítenek az építtetők és tervezők számára, hogy Litka
építészeti karakteréhez illő épületfelújítások, épületbővítések
és új épületek építése történjenek.

TELEPÍTÉS
A

telekkialakításokra

a

szalagtelkek

a

legjellemzőbbek, ahol az oldalhatáros beépítési
mód

a

leggyakoribb

és

tanácsos,

ám

amennyiben a telekméret és helyzete indokolja,
szabadonálló beépítés is elfogadható.

Kerülendő a kívánt telepítéstől eltérni. Nem
javasolt a kialakult telepítési vonaltól az új
épületeket hátrább vagy előrébb húzni, esetleg
elforgatni.

A célszerű telepítéstől eltérni nem javasolt, hogy
a település népi hagyományait örző karakter
fennmaradjon.

A kép a településen látható megfelelő telepítési példát mutat,
melyen az utcától azonos távolságra húzott épületek
sorakoznak.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Tanácsos a meglévő épületekhez hasonló
tetőhajásszöggel kialakítani az új tetőket.
Litkán magastetős házak vannak 35-45
fokos tetőkkel. Ettől eltérni nem javasolt, a
túl magas, illetve túl alacsony épületek nem
tükröznék

a

településen

kialakult

hagyományokat és rontanák a település
építészeti karakterét.

MAGASSÁG
Litkán

az

épületek

magassága

közel

megegyező. A meglévő épületek közé
elhelyezett
magassággal

új
kell

házaknak
épülniük,

hasonló
mint

a

környezetükben lévőké. Kerülendő a túl
magas épület elhelyezése, amik zavaró
hatást keltenének a falusias karakterű
településen.

A képen egy kialakult állapot látható, melyen
közel azonos magasságú épületek vannak.
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TETŐFORMA
Népi építészet szerint Litkán a kontyolt
tető és az oromzatos kontytető a
leggyakrabban előfordulók. Új házaknál a
tetőforma kiválasztásakor figyelemmel
kell lenni a környezetre, elsősorban a
szomszédokhoz hasonlóan célszerű
kialakítani. Kifejezetten kerülendők az
összetett tetők és lapostetők.

Példa
a
településhez
illeszkedő
tetőformára, melyen oromzatos kontytető
látható.
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SZÍNEK
Litka a hagyományos építészeti értékeket
hordozza. Jellemző színhasználat a világos,
fehér vagy pasztellszínű vakolat. Kerülendő az
erős, sötét és rikító színek alkalmazása.
Az új épületeknél és felújításoknál javasolt a
világosabb árnyalatok használata, melyekhez
harmonizáló kerítések tervezendők.
Településre jellemző a vakolt homlokzatdíszítés,
amik kiemelik a népi építészetben használt
arányrendszert.

Példák láthatóak az ideális színhasználatra Litka
településére. Javasolt a világos pasztell színű
homlokzatfestés.
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KERÍTÉS
Litkán az áttört a fa és fém kerítések
jellemzőek, amelyek tömör lábazattal
és
falazott
osztásokkal
megerősíthetőek.
A kerítéseket célszerű az épülettel és
településsel harmonizáló színezéssel
ellátni.
Kerülendők a tömör és náddal bevont
drótfonatos kerítések, melyek nem
illeszkednek a falusias környezetbe.

Litkán javasolt az áttört fa és fém
kerítések használata, melyek tömör
lábazattal lehetnek kialakítva.
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KERÍTÉSEK

A település karakteréhez illően az áttört
kerítések és kapuk láthatóak, melyek
alkalmazása ajánlott. Elsősorban az
épületekkel harmonizáló színezéssel.

Litkán javasolt az áttört kerítések alkalmazása, melyek jellemzően fémből vagy fából készülnek.
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KERTEK
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A növényalkalmazást befolyásolja a kistájra jellemző eredeti vegetáció, mely a folyó és patak menti területeken az
ártéri puhafás ligeterdő, bokorfüzes, illetve az északi régiókban a cseres tölgyes társulás. Az előbbi jellegzetes fajai
közé tartoznak a nyár- és fűzfélék. Leggyakoribb a fekete nyár (Populus nigra) és a fehér fűz (Salix alba), melyek fajtái
jól alkalmazhatók méretükből és növekedési erélyükből adódóan főként közterületi zöldfelületeken. A fekete nyár
népszerű fajtája az oszlopos habitusú ’Italica’, míg a fűzek közül megemlítendő a Salix alba ’Tristis’, a szomorúfűz.
Habár folyóvölgyi területről beszélünk, hegyvidéken vagyunk, így bátran telepíthetünk kúpos koronájú fenyőféléket
is, melyek közül a közönséges luc (Picea abies), a szúrós luc (Picea pungens) és fajtái bátran ajánlhatók. Kiskerti
körülmények között a nem fagyérzékeny kertészeti kultúrák, illetve gyümölcsfélék pl. alma, körte, szilva, dió is helyet
kaphatnak. Díszfák közül megemlíthető még a magas kőris (Fraxinus excelsior), melynek fajtái utcasorfának, de
parkfának is jól alkalmazhatók, illetve a cseres tölgyes társulás fajai közül a kislevelű hárs (Tilia cordata) és az
ezüsthárs (Tilia tomentosa), melyek ’Szent István’, ’Brabant’ fajtái jó törzsnevelésük és közepes növekedési erélyük
következtében változatosan felhasználhatók kertekben, közterületeken egyaránt. Cserjefélék közül javasolhatók a
csigolyafűz (Salix purpurea) kompakt méretű ’Gracilis’ és ’Nana’ fajtái, illetve a nyirkos talajokat kedvelő, igénytelen,
viszont nagyon látványos kecskefűz (Salix caprea) és a keskenylevelű parti fűz (Salix elaeagnos ’Angustifolia’) is helyet
kaphat a kertekben. Kúszócserjéket is említhetünk, melyek illenek az adott környezetbe. Ilyen például a repkény
vadszőlő (Parthenocissus tricuspidata ’Veitchii’), mely jól alkalmazható kerítésre felfuttatva térhatárolóként és igen
látványos eleme a kerteknek őszi lombszíneződéskor. Használhatjuk a kertekben a mészkövet, illetve helye van a
folyók által hordalékként szállított homokos kavicsnak is a kertépítészeti felhasználásban. Miután a víz meghatározó
eleme a kistájnak, így nyugodtan megjelenhet a kertekben is tó, csobogó formájában. A kerti tavak
növényalkalmazását tekintve telepíthetünk vízi és vízparti növényeket pl. sárga vízitök (Nuphar lutea), nyíllevelű nyílfű
(Sagittaria sagitifolia), orvosi kálmos (Acorus calamus), virágkáka Butomus umbellatus), sárga nőszirom (Iris pseudacorus)
és kifejezetten vízimitátor fajokat is pl. sásliliom (Hemerocallis fulva). Ezen kívül jól illenek ebbe a környezetbe még a
buja növekedésű évelő fajok pl. őszirózsa (Aster sp.) és különböző egynyáriak.
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ANYAGHASZNÁLAT
Litka
építészeti
araculatához
illeszkedő
tetőhéjalásként a cserép és természetes pala
ajánlott

Kerülendő a település arculatába nem illő
hullámpala, műanyag hullámlemez és fémlemez
fedés.

A megszokott aszfalt és beton helyett javasolt a térkő alkalmazása.
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AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK
Képeken

Litkán

fellelhető

javasolt

ablakok

és

kapu

láthatóak.

Épületkarakterhez áttört kapu és kerítés illik. Ajánlott az ablakokat osztott
üvegezéssel, sötét páccal kezelt fából készíteni.
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TORNÁCOK, RÉSZLETEK
Litkán több helyen láthatóak fából faragott népi
motívumok, melyek a kerítéseken, a tereken és az
oromzatos kontytetőkön jelennek meg.
A településen jellemzőek az oldaltornáckok, melyek az
épület hosszoldalán futnak végig és megjelennek az
utcai homlokzatokon is. Készülhetnek téglából vagy
fából.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
Litka hagyományos építészeti karakterét mutatja,
hogy a népi építészetben ismert arányrendszer
megjelenik a falfelületek és nyílások viszonyában,
valamint a homlokzatok és tetők kapcsolatában. A
tetőhajlászög 35-45 fok közöt mozog, a tetők
héjalása javasoltan cserép és természetes pala.
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MAI PÉLDÁK
Litkán található új épület látható jobbra,
mely új építésű házak esetén részben
példaértékűnek

tekinthető.

Az

épület

tömegében követi a népi építészetben
meghatározott arányrendszert, valamint
korszerű anyagokat használ. Az épülethez
tartozó kerítés áttört fa, mely illik a
település karakteréhez. Új építés esetén
elsődlegesen kerülendőek a műanyag,
redőnytokos ablakok, melyek a képen
láthatóak.

Cserép

tetőhéjazatával

Alább egy oromzatos kontytetős, tornáccal rendelkező épület látható, mely minden szempontból megfelel Litka
településképbe. A képen látható nyújtott fa ablakok használata javasolt a településen.

Utcák,
terek |22
Mai példák

Régi, népi építészeti karaktert hordozó épületek felújítása, vagy új építésű
épületek elhelyezése hagyományos épületek környezetében.

Kisebb falusias településeknél kimelt jelentőssel bír a
hagyományok megőrzése. Fontos a népi mesterek
munkáit példaértékűnek tekinteni meglévő épületek
felújításkor és bővítéskor vagy új épület tervezésekor,
így a település karakteréhez illő modernizálások
jöhetnek

létre.

Az

utcai

homlokzatok

arányrendszerének betartása az egyik legfontosabb
feladat, ezért az újító elképzeléseket az udvar
irányában van lehetőség megvalósítani, de javasolt
az

épületek

egészében

tartani

a

népi

hagyományoknak megfelelő elemek alkalmazását.
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UTCÁK, TEREK

Litka települését átszeli a Rakaca ága, így több helyen hidak
kötik össze az utcákat. A településre beérve a templom körül
kialakult tereket látjuk, mely egyik oldalon egy műemlék köré
szerveződött, másik oldalon a buszmegállóhoz.
Litkán a népi hagyományokat mutató épületek kellemes érzést
nyújtanak az itt élők, ide látogatók számára.
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A településen több helyen láthatóak fából faragott közterületi
tárgyak, melyek illeszkednek a település karakteréhez.

Utcák,
terek |25
Hirdetések

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
A

képeken

látható

módon

javasolt

Litkán

a

reklámfelületek és információs táblák elhelyezése,
melyek javasoltan fából vagy vasból készülhetnek.

Litka falusias környezetében kerülendő a molinó,
fényreklám használata.
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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.

