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BEVEZETÉS

1
KÖSZÖNTŐ
Üdvözöljük az Olvasót!

A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek
megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és
változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem
befejezett, hanem folyamatosan továbbíródik.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami
valódi büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.
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Az építé
észet egyik főrendeltetése az arán
nyosság és a harmónia
a.
Az ará
ány az abszolút
a
méretektől
m
k, mert
független. Az arány az életbből adódik
mindennek egyik fő
ő meghatáro
ozó jellemzzője.
Az arányosság az építészeti esztétika llegfőbb eré
énye. Ugya
anolyan szaabályok hattározzák
meg eg
gy épület jó
ó vagy ross
sz arányát, mint mind
den arányos
ssági kérdéést az életb
ben. Az
épület tömegénekk arányát mindig azz emberhez
z viszonyíttjuk. Az em
mber az építészeti
épzés alapja
a.
arányké
Amikor felépítünk egy házatt, azzal ne
em csak sa
aját környezetünket foormáljuk, hanem
h
a
települé
ésképet, utccaképet is, de hatássa
al leszünk a szomszé
édok életvisszonyaira is
s, éppen
ezért lehet megh
határozott keretek kközött építe
eni. Ezért van szükkség helyi építési
szabályyzatokra, melyet 1998 óta minde
en település
snek jól felffogott érdeeke volt elkészíteni.
Persze azt megelő
őzően is kés
szültek rend
dezési terve
ek.
Az elmú
últ években
n mind a te
elepülésren dezési terv
vek készítés
sének, min d az egyes
s építési
tevéken
nységek sza
abályozásán
nak területé
én egy újfajta személettmód váltáss következe
ett be, az
építési e
engedélyezzési kivitelez
zési folyam at egyszerű
űsödött, korrszerűsödöttt. Ez azonb
ban nem
járhat g
gazdag épíítészeti örökséggel bí ró városain
nk településképének vveszélyezte
etésével,
ezért m
minden telep
pülés elkész
zítheti sajátt településk
képi arculati kézikönyvvét, saját ép
pítészeti,
természzeti örökség
gének védelme érdeké ben.
A Tele
epülésképi Arculati Kézikönyv
K
e
elkészítése egy széleskörű eggyeztetési folyamat
f
eredmé
énye.
olyan nyittott szellem
Kérjük az olvasót,, hogy a kézikönyvet
k
miséggel olvvassa, ahogyan az
készült, annak tuda
atában, hog
gy ez nem e
egy befejeze
ett mű, hanem folyamaatosan meg
gújítható,
bővíthettő dokumen
ntum.
Az aján
nlások nem
m tekinthető
ők kötelező
ő jellegűnek
k, a céljuk nem a teervezési sza
abadság
megkurrtítása, unifformizálása, hanem é
éppen a va
alós értéke
ek megismeertetése, a sokféle
izgalma
as lehetőség
g feltárása. Az unalom
mig másolt, giccses, so
okszor impoort klónok helyett
h
a
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és karakteré
éhez illeszk
kedő válaszztási lehetős
ségek bemutatása, a nnem diktált, hanem
települé
valódi sszabadság megismerte
m
etése.
Egy házz elválaszth
hatatlan kap
pcsolatban vvan környez
zetével, szo
omszédjaivaal, település
sével.
Az orsszággyűlés 2012 áp
prilisában fogadta el
e a magyar nemzzeti értékekről és
hungarikumokról szóló
s
2012
2. évi XXX
X. törvényt, amely megállapítja
m
, hogy a nemzeti
értékeke
et gyűjteni,, dokumenttálni, ápoln
ni, védelme
ezni és tám
mogatni kelll. A jogsz
zabály a
nemzeti értékek azonosításá
a
ára az önkkormányzato
okat és az általuk fellkért szerve
ezeteket
jelölte kki.
A Sárré
ét falu és városhálóza
v
atának építé
észeti arcu
ulatát, illetve
e folyamatoos formálód
dását és
átalakullását számos tényező
ő befolyáso lta és befo
olyásolhatja napjainkbaan is. A társadalmi
berende
ezkedés ille
etve maga az
a összetart
rtó parasztság időben formálódó
f
ééletvitele, né
épesség
vándorlá
ása, össze
etétele, gya
arapodása, vagy éppenséggel fogyása,
f
gaazdasága, földrajzi
környezzete, és törtténelme, teh
hát értelemsszerűen folyamatos ha
atást gyako rolt egy-egy
y térség,
vagy tellepülés élettvitelére, am
mely nyilván
nvalóan meg
ghatározta magát a tellepülésképe
et, illetve
a lakókkörnyezetet is, amely a népi épíítészet sok
kszínűségéb
ben és jelleegzetességeiben is
megjele
ent.

A sokszzínű építészzeti kultúra pedig nem
m csak a na
agyobb terü
ületek arculaatát, hanem
m kisebb
tájegysé
égek, falvakk sőt településrészek é
és porták eg
gyedi jellegé
ét is meghaatározhatták
k, éppen
ezért intterdiszciplin
náris módsz
zerekkel, ille
etve tág sze
emlélettel kell vizsgáln unk a Sárré
ét, illetve
azon be
elül is Gábo
orján jellegzetes építészzeti arculatá
át.
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Gábo
orján történetének röv
vid áttek
kintése
Gáborjá
án feltehető
ően már a kora Árpá
ád korban is lakott te
elepülés voolt Bihar vá
ármegye
területén, első írássos említése
e pedig 121
17-ből szárm
maztatható, amikor is eegy tüzesva
as próba
alkalmá
ával említik meg a telep
pülést a Várradi Regesttrumban.
A hajdani fe
eltehetően Bencés
B
ren
ndi monosto
ort és így magát a falutt is az elbes
szélések
szerint a dunánttúlról elszá
ármazott G
Gyovad nemzetség – akiknek ősi birtok
kai Zala
vármegyében fekü
üdtek, ahol talán emlé
éküket őrzi a mai Gáb
borjánháza nevű közs
ség is –,
egyik ta
agja Gabrie
el, vagy másképp
m
em
mlítve Gabrrián alapíto
otta, aki XI I. század második
felében, Biharban már bizon
nyíthatóan b
birtokos vo
olt. Feltehettően a hajddani földes
súr neve
alakulha
atott aztán át a ma is ismert G
Gáborjánná
á. Az 1291-94 között keletkezett Váradi
püspökii tizedjegyzzék viszont már arról ta
anúskodik, hogy a falu
u a XIII. száázad vége felé már
debrece
eni Rofoin bán birtoka
a. Az össze
eírás illetve
e a fizetett tized alapjján megálla
apítható,
hogy G
Gáborján már
m
ekkoriban is visszonylag népes
n
telep
pülés volt.
Az 133
32-1337.
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közöttredatálható pápai tizedjegyzék alapján pedig mintegy 200 lelkes falu lehetett az akkori
település. Az 1552-es adóösszeírásban 32 és 1/2 jobbágytelket említettek meg.
Később 1606-ban a község lakosai a Vécsey családtól örökös jogon megváltották
falujukat, de még az elnéptelenedett Keresztur földjeit is bekebelezték. Katonai
szolgálataikért az erdélyi fejedelmektől 1628-ban megkapták a teljes nemességet biztosító
kiváltságlevelet is. A török uralom megszűnése után, 1692 őszén Nagyvárad központtal
kamarai kerületet szerveztek. Gáborjánt ekkor a II. járásban összeírásában szerepelt,
14családfőt írtak össze, feleségeikkel és tizenhét gyermekkel együtt. A jegyzékben
feltüntették, hogy a helység nemes mezőváros, amely „sokkal nagyobb kiváltságokkal
rendelkezik, mint a hajdú városok”, viszont hiába is mutatták be az 1700-as években is –
amikor összeírták a bihari hajdú városokat – kiváltságlevelüket, azt a bécsi udvari kamara
nem ismerte el, majd 1702-ben a kincstár zálogba is adta 1702-ben herceg Esterházy Pál
nádornak a települést. Gáborjánban, 1715-ben 15 családfőt, míg 1720-ban már 25 családfőt
írtak össze, viszont már jobbágyként kezelték őket. Bél Mátyás az 1730-as években,
Gáborjánt egyébként a sárréti járás falvai között említette meg.
Gáborjánt 1831-ben és 1855-ben is nagy kolerajárvány sújtotta. Később valamikor
1865 után az Eszterházyak a környékbeli birtokaikat eladták Móricz Pálnak és Leszkay
Gyulának. Ezek után még 1873-ban is egy nagyobb kolerajárvány tizedelte meg a
lakosságot. Gáborjánt 1884-ben már a Berettyóújfalui járáshoz sorolták.
Az 1938-as összeírás arról tanúskodik hogy a településnek akkoriban már 1782
magyar anyanyelvű lakosa volt a családok pedig 414 házban éltek. Gáborján életmódját még
ekkoriban is a földművelés határozta meg, viszont már működött a református elemi iskola
és a községi gazdasági továbbképző is, továbbá volt körorvos, bába és gyógyszertár a
településen. A falu lakosai a világháborúkban, jelentős számban vettek részt, közülük viszont
sokan sohasem térhettek vissza, akik emlékét egy a rendszerváltozás után készített
emlékmű őrzi a református templom előtti téren.
A településen mire kialakulhattak volna az összefüggő tanyarendszer addigra a
háború következményei továbbá az 1950-es évek nagyüzemi gazdaságának kialakítása
pusztulásra kárhoztatta a formálódó tanyavilágot amelyek közül csak élte túl ezt az
időszakot. Többek között éppen ezért a tanyás gazdálkodás, továbbá maga a tanyás
településrendszer a Sárrét térségében és így Gáborjánban sem jellemző.
Az 1989-es változásokat megelőző közigazgatási rendszer negatív hatást gyakorolt a
település életére, így idővel megszűnt a helyi döntéshozatal, a falu függetlensége, a helyi
gyógyszertár… Nem véletlen tehát, hogy ekkoriban megkezdődött az elvándorlás, és így a
falu népességcsökkenése, amely főként gazdasági okokra volt visszavezethető. Az 1990-es
évek elejéig tartó népességcsökkenés viszont megállt, vagy legalább is stagnál, mivel
kismértékű lakosságszám emelkedés volt tapasztalható, mindazonáltal igencsak jelentős az
idősebb korosztályú lakosok számaránya is.
A rendszerváltozás után Gáborján visszanyerte önrendelkezését, ami után a faluban
növekedett a belterületi részek szilárd útburkolattal való ellátottsága, illetve a vezetékes
gázhálózatot és a közvilágítást is korszerűsítették. Az oktatás színvonalának javítása
érdekében elvégezték a tantermek korszerűsítését, továbbá egy modern tornatermet is
kialakítottak, mindezek mellett pedig a faluképet is szépítő parkokat, emlékhelyek, és
játszótereket is létesítettek.
A településen a Gazda Szövetkezet illetve a Családi gazdaságok eredményesen
használják ki a település adottságait, azonban már nem tekinthető elsődlegesnek a
mezőgazdaságban dolgozók számaránya, hiszen legalább ugyanolyan mértékben élnek a
faluban olyanok, akik az iparban, oktatásban és egyéb más szolgáltatási szektorban
helyezkedtek el az idők során.
A községben Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola, Óvoda, Napközi Otthon, Faluház és
könyvtár továbbá Posta és egy Teleház is működik. A faluban vállalkozó háziorvos, valamint
védőnő biztosítja a lakosság alapszintű egészségügyi ellátását. Szakorvosi illetve kórházi
ellátást a 10 km-re fekvő Berettyóújfalui Területi Kórház biztosítja. Gáborján viszont
mindezek ellenére is hátrányos helyzetű településnek tekinthető. A 2017-es népessége 883
9

arország né
épességéne
ek mintegy 0.01%-a, Hajdú-Bihar
H
megyének pedig a
fő volt, ami Magya
a. Népsűrű
űsége 33 fő
ő/km2, A la
akások szá
áma 376 darab
d
volt, ami a nép
pességet
0.16%-a
figyelem
mbe véve 2..3 fő per lak
kás számará
ányt mutato
ott.

A tele
epüléss
szerkeze
et kiala
akulása
G
Gáborján szerkezetét
s
a Berettyyó folyó és
s a területét keletről határoló vízfolyás
v
határozza meg. E kettő közö
ött települt meg a falu. Területe északnyugaati irányban
n bővült.
Közleke
edésszerkezzetét az ész
zaki szélén vezető Sze
entpétersze
eg- Gáborjánn-Hencida útvonalú
4812. sszámú (távlatban 473. számú) ffőközlekedé
ési út, valamint az ésszaknyugat--délkelet
irányban rajta kere
esztülhaladó
ó Váncsod ffelé vezető út határozz
za meg.
A telep
pülés közpo
ontja a Fő utcán, azz Arany Já
ános utca csatlakozássától a refformátus
templom
mig terjedő
ő, mintegy 400 m-es szakaszon
n alakult ki.
k
Az intéézményfejle
esztések
jelentőss része itt ta
alálható. Eze
en belül kétt kisebb inté
ézménycsop
portosulás ttalálható.
Az egyik a templom
m körül. Itt van
v a polgá
ármesteri hiivatal, az orrvosi rendellő, egy 2 ta
antermes
és egy 1 tanterme
es általános
s iskola. A m
másik intéz
zménycsopo
ortosulás a Rákóczi uttca – Fő
utca - ccsatlakozásá
ában alakult ki. Posta, 4 tanterme
es általános
s iskola, venndéglő, veg
gyesbolt,
takaréksszövetkeze
et, virág- és
s ajándékb
bolt, mozi ta
alálható itt. Ez a két egymásho
oz közeli
intézmé
ény csoporto
osulás alkotja tehát a ffalu központját. A másiik kisebb inttézmény alközpont,
az észa
aki települé
ésrész nap
pi ellátását hivatott segíteni.
s
Ke
ereskedelm
mi jellegű – boltok,
mezőga
azdasági üzzlet, stb. talá
álhatóak itt.
Gáborjá
án külterüle
etén termés
szetvédelmii terület, tá
ájvédelmi körzet nincss. Keleti kü
ülterülete
határos a hencidai "Csere-erd
dővel”, amelly természe
etvédelmi te
erület.
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A tele
epülés tradicio
t
onális te
elekelre
endezés
séről
M
Mint minde
en faluban, így Gáborjjánban is egyes
e
településrészek vagy utcák, illetve
porták e
eltérő telekkkaraktert mu
utattak, így jellemzően egy-két he
elyen megm
maradtak a zugok
z
és
a szabá
álytalan tellekformák, jobbára azzonban má
ár szabályosabb formáájú szalagttelkekkel
találkozzhatunk. A porták kara
akterét sok minden be
efolyásolhatta az időkk során, így
y többek
között kkialakulásán
nak kora, módja,
m
az o
ott élő csalládok anyagi helyzetee, gyermeke
eiknek a
számará
ánya, továb
bbá a családfenntartó ffoglalkozása mind- min
nd befolyássolta egy-eg
gy épület
kialakulását, karakkterének vá
áltozását. Id
dővel azonb
ban a hagy
yományos ttelekhaszná
álatot az
ektivizálási hulláma,
h
ille
etve maga a modernizá
áció, az élettmód és az igények
1950-ess évek kolle
visszafo
ordíthatatlan
n változá
ása és átalakulása
a visszav
vonhatatlan ul megm
másította,
Mindazo
onáltal Gáb
borjánban is
s volt általán
nosabban alkalmazott
a
telekalakítáási forma.
A telkeket javarészt három
h
részzre tagolták
k, a lakóöv
vezetre, a ggazdasági udvarra,
illetve a szérűskerttre, amelyek
ket kerítésssel zártak el, amiken kü
ülön kapukaat nyitottak.. A porta
épületeit egy vagy két sorban alakították ki hosszában.
A két- , három- illetve ritká
ábban négyyosztatú lak
kóházat az udvar jobbb vagy bal oldalán
alakítottták ki, Gáb
borján esettében pedi g a házak
k jellemzően előkertteel rendelkez
ztek, de
megese
ett, hogy egy-egy házat már közve
etlenül az utcafrontra helyeztek.
h
A lakó
óházakat jellemzően az utcávval merőle
eges állásb
ban, úgynnevezett fé
ésűfogas
rendsze
erben alakították ki, igencsak ritka volt a polgáriasultabb uttcával párh
huzamos
lakóházzak kivitelezzése. A házat általában
n egy, az uttcafronton álló
á tisztaszzobára, egy pitvaros
előtérre
el kialakítottt konyhára és egy ka
amrára, vag
gy egy háts
só szobára tagolták. A kamra
bejáratá
át általában
n kívül helye
ezték el. Ké
ésőbb esetleg még egy úgynevezzett kis házat, tehát
egy plu
usz helyiséget, egy sütőházatt vagy ny
yári konyhá
át is kialaakíthattak a porta
lakóöve
ezetében, a ház folytatásában, va
agy ha min
ndehhez ne
em volt eleggendő tér, a tornác
végében is kialakítthatták a szükséges he
elyiséget.
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A házza
al átellenbe
en az utcafronton kia
alakíthattak egy-egy műhelyet
m
vaagy boltot is az ott
lakók, fe
eltéve, hogy munkájuk
k azt megkö
övetelte. Ez
zek az építmények is legtöbbször a telek
hátsó irányába nyyúltak. Ritk
ka kivétel volt, hogy egy-egy ilyen helyisség az utc
cafronttal
párhuza
amos irányb
ba terjeszke
edjen.
A Sárré
ét területére jellemző magasabb
m
vvízállás miattt még a ko
omolyabb kiivitelű lakóh
házak és
gazdasá
ági épülete
ek is csak ritkábban rendelkezte
ek pincével, viszont G
Gáborján esetében
e
ismerün
nk egy mód
dosabb lakóházat - A
Arany János
s utca 26. szám – , amely téglapilléres
kivitelbe
en készült, és
é egy igen
ncsak régi a
archaikus kiv
vitelű verme
es színt - Főő utca 75. száms
.

Továbbá egy rendh
hagyó módon az utcaffront vonalá
ában álló „ke
erítésbe éppített” alépítménnyel
rendelke
ező kukoriccásgórét is. - Fő utca 4 7. szám –.

Az építtmények szzokványos kialakítása
k
vviszont Gáb
borján eseté
ében is főkként a földsz
zint és a
padlás volt. A górék egyébké
ént általába
an az udvaron helyezk
kedtek el a keresztirányban a
ház vég
génél. Mege
esett, azonban, hogy egymás mögött több górét is kiaalakítottak, amely a
gazda jó
ómódúságá
ára is utalt. Amennyibe
en viszont a kőlábas to
ornác az utccafronton helyezték
el úgy a
az kihatott a porta elre
endezésére is, hiszen a nagykapu
uk már nem
m kerülhette
ek ebben
az esettben közép
pre. A kiska
apu helye vviszont ekk
kor is a ház közelébeen maradt, amelyet
idővel a jómód szim
mbólumaként kőlábak közé építették.
A keríttések legko
orábbi form
mái Gáborjján esetéb
ben is feltehetően a gerággyá
ák és a
sövénykkerítések le
ehettek, am
melyekre pélldát már ne
em igazán találtunk, vviszont az utcafronti
u
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kerítések között még megtalálható itt-ott a függőleges és főként a hajdanában valószínűleg
elterjedtebb vízszintes kialakítású léc, illetve deszkakerítés. Korábban, feltehetően az öblös
téglából készült kerítés és kapuzat teljesen ismeretlen lehetett Gáborjánban is. Azonban
tekintve, hogy a falu lakosai között kisnemesi családok is voltak, hamarabb elterjedhettek
ezek a formák, illetve maga a maradandóbb és drágább anyaghasználat is, így ezekből a
kerítésekből jó néhány még napjainkban is áll. Mindazonáltal jobbára csak az építmények
alatti pincékhez, a kerítésbe állított górékhoz és a kerítésekhez használtak téglát még a jobb
módú családok is, így az elterjedtebb anyaghasználat továbbra is a vályog maradt.
A porta második térrészében, a gazdasági udvarban a ház vonalának folytatásában
alakították ki az ólakat, amelyek felé úgynevezett tyúkpadlást is emelhettek. Továbbá pedig
az istállókat, mögöttük pedig színt alakíthattak ki, amelynél előfordulhatott vermes
alépítmény is.
A csűr ritka volt errefelé, ha viszont előfordult, akkor azt az istállókkal szemben
alakították ki azokat, főleg az utcával merőleges állásban a lakótérövezet és az istállóövezet
határán, vagy pedig a gazdasági övezet és a hátsó kert találkozásánál, közel az utca
vonalával megegyező állásban. A csűr egyébként körüljárható volt, tehát nem feküdt rá a
kerítésekre. A borjukat nyáron nem egyszer itt nevelgették, télen pedig főként takarmányt
tároltak benne. A kocsiszín is igen ritka melléképület volt, azok meglétéről már a felmérések
sorában sem találkoztunk. Feltehetően viszont az istállóövezet hátsó kerítésénél alakították
ki azokat az utcával párhuzamos állásban középen.
Az udvart hajdanában általában nem burkolták idővel azonban a ház, és a tornác előtti
részeket téglaburkolattal láthatták el, ahogy később az istállók és ólak előtti nyomvonalat is
leboríthatták. A palló használata viszont nem volt elterjedt, a portán belül nem is igazán
használták, csak az utcákon lehetett látni néha egy-egy pallózást igencsak ritkán.
A telek leghátsó részében alakították ki a szérűskertet, ahol elhelyezhették a takarmánynak
szánt szénakazlakat, amit nem a gazdasági épületek padozatán tartottak. A trágyadombot
pedig a takarmánytól minél távolabb, vagy az istállóövezetet és szérűskertet elválasztó
kerítés mellett, vagy teljesen a kert hátsó végében gyűjtötték össze. A szérűskert volt
hajdanában a gabonafélék nyomtatásának helyszíne is, azonban ezt a teret szántónak
igencsak ritkán használták a helyiek, mivel az erőteljesebb művelés alá vont földek főként a
lakott övezeten kívül helyezkedtek el.
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Gáborján régvolt hagyományos megjelenése a telekalakítás, az építőanyagok
kiválasztása, és a kivitelezés módjának tekintetében is illeszkedett az Alföldön elterjedt
megoldásokhoz. Az építmények megjelenése hajdanában viszont ezen a településen is –
mint minden sajátos jelleggel bíró tájegységen és településen a hagyományos paraszti
műveltség felaprózódásáig –, a szomszédos vidékekkel is összehasonlítva egyedi, sárrétre
jellemző képet mutatott. Meg kell említenünk viszont, hogy régen is voltak olyan építmények,
a melyek az általános formai adottságoktól vagy anyaghasználattól illetve kivitelezéstől
eltértek, mindez azonban egy alaposabb feltárással visszavezethető lehetne általában a
kialakult porta területi adottságaira, vagy éppenséggel a családfenntartó munkavégzésére
amik értelemszerűen meghatározhatták a település valamikori arculatát.
A gáborjáni népi építkezésre jellemző, hogy a régebbi telkek amorfabb alakzatúak,
azonban az újabbak már szabályosabb szalagtelkes formát mutattak. A házak általában
előkerttel rendelkeztek, azonban módosabb házaknál, – vagy ahol a telekforma nem engedte
meg ezt az elterjedtebb megoldást –, a főépületet az utcafrontra helyezték. A porta
elrendezésénél nyilvánvalóan figyelembe vették annak elhelyezkedését és méretét is, így
ennek megfelelően szélesebb telkeken előfordult, hogy két sorban egymás mögött
alakították ki az építményeket, viszont feltehetően archaikusabb megoldásnak tekinthető az
egysoros telekelrendezés, amikor a porta építményei a ház mögött sorakoztak. Általánosan
alkalmazott eljárás volt a lakóházak úgynevezett fésűfogas elrendezése amikor is maga a
ház az utcával merőlegesen helyezkedik el. Gáborjánban csak pár olyan épületről tudunk,
ami a XIX. század végén, XX. század elején már magán viselte a polgáriasodottabb utcával
párhuzamos kivitelezési módot.
A lakóterek jobbára háromosztatúak voltak, de előfordult a kétosztatú típus is. Ha
nem alakítottak ki tornácot, akkor a házat egy nagyobb eresszel látták el, viszont ha ámbitust
is kialakítottak, akkor azt elkészíthették sima faoszlopokkal, szarkalábas alátámasztással, de
a jobbmódú gazdaházaknál a kőlábas téglapilléres verziót is alkalmazták. Nem egyszer a
tornác elején íves falkialakítás és sárpadka is volt. Az ámbitus alaprajzi elrendezéseit
tekintve vagy végigfutott a ház teljes hosszában, vagy úgynevezett tört tornácos lakóházat
építettek, tehát az ámbitus csak a ház első, vagy csak a hátsó traktusában terült el. Megesett
az is, hogy a tornác elejét és hátulját beépítették, így pedig egy úgynevezett lopott tornác
alakult ki egy középső beugrással.
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A főépületek között általános volt a döngölt földpadló, és csak a jobbmódú
gazdaházakat látták el hajópadlóval, vagy esetleg a tornác és a konyha illetve pitvar terében
téglaburkolattal. Az ezredforduló tájékán még állt olyan épület is, amelyet paticsfallal,
vertfallal és paticsoromzattal alakítottak ki. Később elterjedt a vályogépítkezés is, a téglát
azonban a XIX. század során, de még a XX. század folyamán is csak kevesen engedhették
meg maguknak, és jobbára csak a pincét, illetve a ház alapját készítették el belőle.
A lakóházak oromzatkiképzésüket tekintve igen sokfélék lehettek. Ismertek a sima
deszkaoromzatok, de alkalmazták a csonkakontyolt deszkaoromzatot is. Előfordult továbbá a
paticsoromzatot, amit aztán sima háromszögformára alakíthattak, de akár téglasorral is
koronázhattak. A maradandóbb anyaghasználatú oromzatok között is volt olyan, amit
úgynevezett csonkakonttyal láttak el nem egyszer hátul is, továbbá módosabb
gazdaházaknál pedig megesett, hogy íves, barokkos formavilágú oromzatkiképzést
készíttettek. A házak utcafronti falazásánál korábban vakolatstukkózást is alkalmazhattak.
Az épületek mennyezetét nagyobbrészt mestergerendával támasztották alá – amit
nem egyszer idővel oszloppal is aládúcolhattak –, amelyre aztán szelemenes deszkafödémet
tettek amit sártapasztással láttak el. A nyeregtetőt legtöbbször egy üres fedélszék hordta,
amit egy taréjfogópárral erősítettek meg, azonban ismerték a torokgerendás és a bakdúcos
technikát is. A nádfedést csak igen későn váltotta fel főként a hornyolt cserép, azonban
sokszor az is előfordult, hogy a még jó állapotú nádfedés gerincét védték 3-4 sor cseréppel.
A padlásfeljárót több helyen is kialakíthatták, legtöbbször a hátsó oromzaton nyitották meg,
de volt rá példa, hogy egy vályoglépcsőn lehetett rá feljutni, amit egy, az udvari homlokzatról
nyíló ajtón keresztül lehetett megközelíteni. Arra is volt példa, hogy a hátsó kamrából egy
falétrán jutottak fel a padra.
A házat hajdanában általában egyrétegű ácstokos faablakokkal látták el, néhányon fa
zsalugátert is elhelyeztek. Formája jobbára rövidebb oldalán álló téglalap alakú volt, viszont
volt olyan ház is ahol a felső traktus ívformát kapott. Az ajtókat általában egyrétegű
ácstokokkal, deszka betétekkel, illetve osztott üvegekkel látták el. Jobb módú gazdaházaknál
viszont már előfordult kétrétegű ajtó és ablakozás is.
A ház tüzelőberendezései között meg kell említeni a szabadkéményes konyhát,
amelynek elpadlásolt nyílását még több helyen fel lehet ismerni, továbbá meg kell még
jegyezni a búbos, illetve a szögletes, úgynevezett sifonkemencét is, amelyekből jó pár még
állt az ezredforduló környékén. Érdemes kitérni arra az érdekes megoldásra is, amikor a
kettéosztott hátsó szoba fala kettészelte magát a kemencét, így oldva meg mindkét helység
melegen és szárazon tartását.
A melléképületek közül a górékat jobbára keresztirányban alakították ki az udvar
hátsó traktusában, azonban módosabb házaknál a kőlábas górékat az utcafronton
készítették el. A lakótér mögött alakították ki az istállókat, és a disznóólakat, amelyek fölött
akár tyúkpadlást is kialakíthattak. A melléképületek felépítménye jellemzően szintén vert-,
esetleg vályogfalból készült, amelyre lépcsős kiképzésű téglából készített oromzatot is
emelhettek. A plafont általában szintúgy egy mestergerenda tartotta, amelyre szelemenes
deszkafödémet helyeztek, amit aztán sártapasztással láttak el, majd alulról bemeszeltek. A
nyeregtetőt nádazhatták, később pedig már hornyolt tetőcseréppel boríthatták, amit általában
üres, vagy egy taréjfogópárral erősített fedélszék tarthatott. A padlásfeljárót a melléképületek
esetében is legtöbbször a hátsó oromzaton helyezték el. Az istálló és ól minden
helyiségében döngölt padlót alakítottak ki úgynevezett hídlással. Az építmények osztott
faablakai és ácstokos deszkabetétes faajtói amennyiben voltak egyrétegűek lehettek. Az
ólakat drótkerítéssel övezett kifutóval is bővíthették, korábban pedig fakorlátos előtereket is
kialakítottak.
Gáborjánban bár előfordult, mégsem volt jellemző, hogy az egész utcavonalat
beépítsék a lakóház mellé felsorakoztatott górékkal vagy magtárakkal míg a Sárréttől
északabbra fekvő bihari területeken ez a kivitelezési mód már teljesen általánosnak
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tekinthető. Az esetek nagyobb részében kizárólag az utcára merőleges állásban kivitelezett
lakóház volt az általános az épület előtt álló nagykapuval deszka kerítéssel idővel pedig
téglakerítéssel és kőlábas kisajtóval, az istállók pedig a házak folytatásában húzódtak tova a
telken.
A különböző stílusirányzatok közül, mint például a népi klasszicizmus,illetve a
századfordulótól az eklektika, és a szecesszió, – amely a kezdeti urbanizáció vágyott
szimbólumaként már egy-egy épületen megjelenhetett –, nem volt olyan meghatározó
Gáborján esetében, viszont a népies barokk formai stílusjegyei még napjainkban is szép
számban megtalálható a községben.(vakolatstukkós nyári konyha, barokk ívoromzatos
házak fotó)Néhány nagygazdaház letisztult kőlábas házainál felsejlik azonban a népies
klasszicizmus is. A nagyobb számú szerényebb kivitelű építmények nagyja azonban
korábban is egyszerű fa, vagy paticsoromzatos, esetleg csonkakontyolt pillér és bolthajtás
nélküli, minden tornácdíszítést nélkülöző faoszlopos puritán építmény lehetett, tornácos
főhomlokzatukon ajtó, vagy ablaknyílással, vagy akár teljesen lezárt tornácvéggel kialakítva.
A házak homlokzatán csak kisméretű ablakokat és ajtókat, helyeztek el.
A XX. század közepére kialakuló magángazdaságot viszont a Sárrét területén is
szétdúlta a kollektivizálás, és a nagyüzemi termelésre való áthangolódás, mindez pedig
magával vonta az egész falusi porta gazdasági kiüresedését. Az 1950-es évektől tehát
jobbára feleslegessé váltak a nagyobb magtárak, istállók és ólak, esetleg szárnyasokat és
sertéseket nevelgettek a ház körül, amihez megtartották a kisebb melléképületeket. A porta
nagyobb gazdasági létesítményeinek viszont a sorsa eldőlt. Elhanyagolás és pusztulás lett
végzetük, máshol elbontásukkal próbáltak megszabadulni a kulákság bélyegétől. Ahol a
nagyobb, tartósabb anyagokból kivitelezett gazdasági építmények mégis átvészeltek, ott
átalakították azokat nyári konyhává vagy műhellyé, esetleg lerekesztettek belőle egy-egy
teret lomtárnak, fás vagy szenes kamrának.
Idővel változást generált a falusi házak formájában a kényelmesebb élet igénye, és a
megváltozott életvitel is. Elsőként jobbára helyi anyagokból korszerűsítették a lakótereket,
később viszont már elpadlásolták a szabadkémény nyílását, az utcafronti homlokzat kisebb
méretű ablakait nagyobb háromosztású fekvő formátumú nyílászárókra cserélték, később
pedig már beüvegezték a tornácot is. Idővel pedig teljesen új házat építettek ami a régi
hagyományos építmények teljes pusztulásával járt. Az új építmények viszont már nem
folytatták tradicionálisnak tekinthető fésűfogas építkezési módot. Kialakultak a sátortetős
kockaházak, amelyek akkoriban ki is elégítették az adott korszakban élők komfortigényét.
Típusa hamarelterjedt az egész ország területén, hosszabbtávon azonban mégsem vált
hagyományossá, mintegy tíz tizenöt éves dömping után divatja leáldozott, sőt napjainkra már
egysíkúvá, unalmassá vált még akkor is, ha a családok megpróbálták egyéniségüknek
megfelelően kialakítani a homlokzat kialakítását.
Ezek után ismét egy újabb építkezési stílus nyert teret, amely már inkább méreteivel
próbálta meg képviselni a tulajdonos család tekintélyét. Ezek az építkezések jellemzően a
szocialista éra vége felé terjedtek el, amikor is a megspórolt jövedelmet más tartós
„fogyasztási cikkbe” meglehetősen nehéz volt befektetni. Az ekkoriban épült házak már
vertikális irányba bővültek, mint inkább a faluban hajdanán kialakult telek hosszában elnyúló
horizontális rendszerben. Ezekben az új típusú házakban már az alagsorban alakítottak ki
egy-egy műhelyt vagy garázst.

A településen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műemlékfelügyeleti Igazgatósága által
kiadott állásfoglalás szerint országos műemléki védettség alatt áll :
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A krón
nikák szerint a jelenlegi szenté
épület helyé
én 1023-ba
an már a Boldogságos Szűz
Márián
nak szentellt templom állt. A kövvetkező év
vszázadokban az építtményt foko
ozatosan
nagyob
bbították. Az
A első nagyobb felújíttása az 165
51 június 10
0-én megtaartott felszenteléssel
fejeződ
dött be, teh
hát az átép
pítést a me
egelőző hó
ónapokban végezték. 1734-ben leégett a
torony,, azt 1860-b
ban építetté
ék újra. Ez a
azt jelentettte, hogy a templom 1226 évig torony nélkül
állt. A tűz után 1750-ben kezdődött
tt és 1760
0-ban fejez
ződött be a következ
ző nagy
rekonsstrukció. Ma
ajd a torony
y építéséve
el egy időbe
en ismét me
egújult a teemplom. A szenthely
s
mennyyezetének egy
e részét növényi
n
min
ntázattal dís
szített fakaz
zetták ékes ítik. Ezek egy
e része
az 175
50–1760-ass évekből sz
zármazik, ttöbbségét, a tulipános mintázatúaakat 1805-b
ben Futó
Mihályy, hosszúpá
ályi asztalosmester ké
észítette, a két belső sor kazetttáit pedig 1860-ban
1
festette
e az ismere
etlen mesterr. Akkor épü
ült a templo
omhoz a torony, és a ko
korábbi karz
zatfeljárót
díszíte
ették a koráb
bbiakhoz ha
asonló mód
don.
Hrsz.: 49
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házak építésénél alaapvető elvárá
ás az
utcaképb
be illeszkedéés, az orom
mfalas
homlokz
zatok
magasságá
ának,
megjelen
nésének a
környeze
etben
kialakult
hagyom ányok
sz
zerinti
a.
alakítása
Ne építs
sünk a környyezetünkben
n lévő
házakná
ál jelentőseen alacson
nyabb
vagy ma
agasabb épü letet.

TETŐHA
AJLÁSSZÖG
G
Gáborján területéneek nagy rész
zén a
tetők ha
ajlásszöge 400-45° közöttt van.
Kerüljük az ettől m
meredekebb vagy
sokkal
laposabbb
tetőfo
ormák
kialakítását.
javasolt
Nem
tetőfelépítm
mény
(torony), bonyolultt tetőszerk
kezet,
homlokz
zatból
kinnyúló
elő
őtető,
alkalmaz
zása.

TETŐK
KIALAKÍTÁS
S, SZÍNEK
Magastető ajánloott, 35-45˘˘fokos
hajláss
szöggel. Haggyományos vörös,
v
vagy vörös
v
színheez közelítő színű
cserépfedés (ne kirrívó színekke
el).
Kerüljü
ük
a
hullámle
emez,

29

ÚTMUTA
ATÓ
3.

IPARI – GAZDASÁG
GI TERÜLET

30

TETŐKIALA
AKÍTÁS
ajánlott,
Magastető
3545˘fokos haj
ajlásszöggel, avagy
Hagyom
lapostető.
mányos
vörös, vagyy vörös színhez
s
közelítő színnű cserépfed
dés (ne
kirívó színekkkel).
a
hullám
Kerüljük
mlemez,
trapézlemezz fedést, ehelyett
e
kiselemes
(hagyom
mányos
cserép) fedéés ajánlott.

SZÍNEK
és
föld
Pasztell
dszínek
használata jaavasolható.
Kerüljük
a
rikító színek
használatát a homlokza
aton és
a tetőn egyaaránt.
Fémlemezfeedés megengedett,
de nem hharsány színekkel,
hanem
hagyom
mányos
cserépfedésst imitáló szín
nekkel.

ÚTMUTA
ATÓ
4.

TEMETŐK
KERT
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KER
RÍTÉS
Kők
kerítés avagyy áttört keríté
és
létesítése ajánloott.

TET
TŐKIALAKÍT
TÁS
Mag
gastető ajánnlott, 35-45˘˘fokos
hajlá
ásszöggel, avagy lapo
ostető.
Hag
gyományos vvörös, vagy vörös
színű
szín
nhez
köözelítő
cserrépfedés (nee kirívó színe
ekkel).
Kerü
üljük
a
hullámle
emez,
trap
pézlemez ffedést,
eh
helyett
kise
elemes (hagyyományos cs
serép)
fedé
és ajánlott.

SZÍNEK
Pas
sztell és földsszínek haszn
nálata
java
asolható.
Kerü
üljük
a
rikító
színek
s
használatát a hhomlokzaton és a
tetőn egyaránt.
Fém
mlemezfedéss megengede
ett, de
nem
m harsány sszínekkel, hanem
h
hagyományos
cserépffedést
imitá
áló színekkeel.

ÚTMUTA
ATÓ
5.

MEZŐ
ŐGAZDASÁG
GI TERÜLET
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TETŐKIA
ALAKÍTÁS, S
SZINEK
35--45˘fokos
Magaste
ető
ajánllott,
hajlásszöggel. Haagyományos vörös,
vagy vörös
v
színhhez közelítő
ő színű
cserépfe
edés (ne kirívvó színekkel).
Kerüljük a hullámllemez, trap
pézlemez
fedést,
ehelyyett
kiselemes
(hagyom
mányos cseréép) fedés ajá
ánlott.
Fehér vagy halváány
használa
ata javasolt.

tónusú

színek

ÚTMUTA
ATÓ
A különb
böző jellegzeetes építészeti stílusokat képviselő kö
özépületekett, melyeket jeelen kézikön
nyv is
tartalmaaz, a kialakultt stílusjegyekk, színek meggőrzése aján
nlott.
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Kerítések
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Utcák, teerek
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