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MOGYORÓSKA
TELEPÜLÉSKÉPI
ARCULATI
KÉZIKÖNYV 2017
1953-ban avatták fel a
mogyoróskai II. Rákóczi Ferenc
szobrot, amelyet Tarr István
készített.
A polgármesteri bevezető
köszöntő előtti lapon a szobrot
ábrázoló fotó alatt a Mogyoróska körül fellelhető 11
forrás közül a Bonyi-kút forrás
látható.
A tartalomjegyzék feletti
csempe-mintát a Regéci vár
legújabb megerősítése
során talált töredékek alapján
rekonstruálták a régészek. A
gránátalma jellegű minta
Mogyoróska emblémájává
válhat.
A templom előtti farönkök
nem díszletek. Az erdőgazdálkodás fontos a település
életében, de az erdővédelem
szempontjai is érvényesülnek.
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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó!
E kézikönyv fontos a település számára, mert értékeinket kiemelve támogatja azokat a döntéseinket, amelyek nyomán otthonunk, Mogyoróska arculata formálódik. Ragadjuk meg a lehetőséget, hogy
olyanná formálhatjuk településünket, ahol kellemes környezetben, harmóniában élhetünk, egy átgondolt és megálmodott településképet kialakítva. Mi dönthetünk arról, hogy mi az, amit biztosan nem
szeretnénk a jövőben sem épületeinken, közterületeinken, és javaslatokat teszünk arra, hogy mi az,
amit értékeinket és lehetőségeinket ismerve követendőnek, maradandónak tartunk, és amely értékeink turisztikai vonzerejének is erősítője lehet.
Mogyoróskát körbelengi a magyar történelem. Már az 1222-es Aranybulla ezt írja: „Továbbá, sót az
országnak közepette ne tartsanak, hanem csak Szabolcson és Regéczen és a végekben.” A Mogyoróska fölött emelkedő Regéc várában II. Rákóczi Ferenc gyermekéveiben itt fejlesztette korának alapvető
képességeit: a kis fejedelem latin leckéket kapott, vívni és lovagolni tanult. 1685. májusában írja Csató
András Regéczből: „Kisurunk ő nagysága igen nagy s friss jóegészségben vagyon s jól is tanul.”
Természeti környezetünk rendkívül értékgazdag. A település környéke bővelkedik tisztavizű forrásokban, mintegy 11 forrás létezése ismeretes. Ezek egyike a Bonyi-kút, amelyet a vadkörtékkel,
vadalmákkal díszített Három-hegyi legelő fog körbe. A legelő övezte bükkösök szegélyében a tavaszi
szél a farkasboroszlán rózsaszín szirmait lengeti, míg az októberi napsütés a somok és a galagonyák
terméseit érleli.
Mogyoróska lakói mindig szorosan kötődtek és kötődnek mai is a környék természeti erőforrásaihoz. Több évszázad óta az erdő és annak haszonvételei jelentik a megélhetés alapjait. A faanyag, az
abból készült használati tárgyak, az erdei gyümölcsök, gombák mind-mind szerves részei az itt élő
emberek mindennapjainak.
Hegedűs Zoltán
polgármester
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BEVEZETÉS
A településen élők számára az ismert, akár naponta látható terekre, épületekre, tájakra, a természetesnek tartott dolgokra rácsodálkozásra ad esélyt, az ide látogatóknak az egymást erősítő, egy
települési összképbe olvadó értékek felfedezését segítheti egy arculati kézikönyv. A kötet fényképei a lehetőségeket kínáló adottságokra és a pozitív fejleményekre koncentrálnak. Érdekes módon
olyan benyomás ébred e megközelítésből, hogy az értékek megsokasodnak, a természeti értékekkel társulva szinte határtalan
mennyiségben merülnek fel, már komoly gondot okoz, hogy mely
értékek milyen pillanatképei kaphatnak helyet adott keretek között. Már nincs kedvünk a hibákon, vacakságokon keseregni, inkább tervezünk. Változtatásokat és megőrzéseket.
Nem fogalmazunk kötelező jellegű ajánlásokat, inkább azt szorgalmazzuk, hogy az épített és természeti értékek őrzése valamint az
új építések helyi közüggyé, megbeszélni valóvá váljanak. A kistelepülések polgárainak a nagyvárosihoz képest szűkös jövedelemszerzési lehetősége bővül a turizmus gazdasági ág közeljövőbeli
felfutásával, és komoly odafigyelésre lesz szükség az üzleti élet
reklám- és látszás-igényének mértékre fogásához.

MOGYORÓSKA BEMUTATÁSA

ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP
TELEPÜLÉSKARAKTER

Mogyoróska eredete
Mogyoróska egy erdőtelkes ún.
irtványtelepülés, erdőterületek
kiirtásával a középkorban létesült. Első oklevélszerű említése
1363-ból való. A korabeli viszonyok között a „településfoglalás”
a következőképpen rekonstruálható: a területek akkori birtokosa egy meghatározott, „kiirtott”
erdőterület benépesítésére megállapodást kötött „vállalkozókkal”
(kenéznek, soltésznak is nevezték), akik rendszerint a Kárpátok
hegyvidéki régióiból származó ruszinok (ruténok) voltak. A megbízott gyűjtötte össze a letelepülni
vágyókat, majd az új faluhelyet
velük népesítette be. Egy ilyenfajta vállalkozás rengeteg kockázatot
hordozott magában, ugyanakkor
a „vállalkozó” munkája ellentételezéseként elnyerte az új falu bírói tisztét, s emellett telkeket és
különféle iparűzési jogokat is kaphatott. Egy-egy új erdőtelkes település néhány évig mentes volt az
adófizetéstől és minden egyéb földesúri tehertől is.

Mogyoróska település-földrajzi besorolásban az Abaúji-Hegyalja középső területén helyezkedik el, kistérségi vonatkozásban az Abaúj-Hegyköz kistérség tagja. Regéccel együtt egy medence-félmedencefennsík jellegű területen, a Regéci-kismedencében foglal helyet. Mogyoróska lakói mindig szorosan
kötődtek és kötődnek mai is a környék természeti erőforrásaihoz. Több évszázad óta az erdő és annak
haszonvételei jelentik a megélhetés alapjait. A faanyag, az abból készült használati tárgyak, az erdei
gyümölcsök, gombák mind-mind szerves részei az itt élő emberek mindennapjainak.
A település mai arculata nagyon sok hagyományos elemet megőrzött eredeti formájából: a főutca a
település tengelye, a belterület házaihoz ún. szalagparcellák csatlakoznak, amit az erdősült zóna követ.
A település csekély belterületét kiterjedt külterület övezi. A külterület teljes termőterületének jelentős
része, közel 70 százaléka erdősült, ami mind turisztikai, mind tájesztétikai, mind erdő- és vadgazdálkodási szempontból a település egyik legfőbb értéke.
Mogyoróska életében rendkívül fontos szerepet töltött be az erdő, illetve az azzal való gazdálkodás. Elsőként az 1850-70-es években kapott erdőből és legelőből alakult meg Mogyoróskán az úrbéri
közbirtokosság. . Később, 1911-től a mogyoróskaiak vásároltak is erdőt, amelyekből szintén közbirtokosságok alakultak. Ezek mellett 1945-ig volt még uradalmi erdő és egyházi erdő is. Az egyházi erdő a
mogyoróskai görög katolikus egyházé volt. Az uradalmi erdő a két világháború között gróf Károlyi Imre
tulajdonát képezte.
Érdekesség, hogy az államosítást követően a közbirtokossági erdők többségében 1950-ig önálló
erdőgazdálkodás folyt, majd az 50-es években az erdőbirtokosságok nagyobb része előbb kiterjedt,
majd úgynevezett „szoros” állami kezelésbe került egészen a rendszerváltásig. Gyakorlatilag az állami
erdőgazdaság gazdálkodott a magántulajdonú erdőterületeken. A rendszerváltás után újraindult a magánerdő-gazdálkodás.
Mogyoróska településtörténete szorosan kapcsolódik a Regéci váruradalom történetéhez. A középkori eredetű Mogyoróska a 17.-18. század fordulóján – a környező településekhez hasonlóan – csaknem kihalt, így a 18. század első felében a Regéci uradalom akkori ura, a német Trautson herceg a hiányzó munkaerő pótlására kárpátaljai ruszinokkal telepítette újra Mogyoróskát (Baskót és Komlóskát
hasonlóan). A millennium idején (1896) készült felmérés szerint Mogyoróska 50 házból állt, 269 magyar ajkú lakossal, és a településhez 269 hold szántó, 32 hold kert, 166 hold rét, 91 hold legelő és 2154
hold erdő tartozott. A felmérésekből kiderül, hogy addigra az eredetileg ruszin többségű faluközösség
feloldódott és magyarnak tekintették magukat.
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Mogyoróska és környezete az Első é Katonai Felmérés (1763-1787) és
Második Katonai Felmérés (1806-1869) szerint

Mogyoróskán élő és időszakosan odatelepülő polgárainak eltérő meglátásai lehetnek a település karakteréről. A Regéci Vár
azonban egyaránt meghatározó, fontos szereplője e karakterképnek, hiszen 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.
Fenn: Mogyoróska felől a Regéci Vár
ősszel és tavasszal, a vár kövei télen, alul
szárnyék a Bonyi kútnál
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A Napkelte Vadászház kilátójának képe 2017-ben
gazdasági épületekkel,

A település beépített részéhez érkezve
a vendégeket egy térképpel felszerelt
és egy a helyi szokások tiszteletben
tartásának elvárását jelző már-már
antik festett feliratos tábla fogadja.

A Napkelte Vadászház kilátójának
képe 2017-ben gazdasági épületekkel,
és az erdők felé nézve 2011-ben
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A hagyományos építészeti formák megőrzése, a mikro-településnek a városi
polgárok ingatlanvásárlásaira is alapozott biztos talpon maradása, a Regéci
Várhoz való viszonyban Mogyoróska sajátos szerepköre, a vár vonzerejéhez
hasonló, egyéni arculatú turisztikai termék lehetősége és a félszáz körüli helyben élő tradicionális nyugodt életvitele közötti távolság egészen egyedi települési összképet formál.
A domborzat változatossága és tizenegy folyton élő forrás, gazdag és különleges élőhelyeket alkotó növény és állatvilág rendkívül igényes építészeti
megoldásokkal társulva aligha viselné el a tömegturizmust.
Talán az acél spirál lépcsős kilátó és környezete érzékelteti a legjobban, hogy a
természeti környezetbe ágyazott település milyen érzékenyen reagál a láttató, látványosító kísérletekre. A könnyed fémszerkezetű kilátó az erdős domborzat felé elvarázsol, és a másik oldalon sorakozó tároló, állattartó épületek,
körülöttük burkolt felületek egy már-már ipari jellegű látványt kínálnak. Szerencsés módon itt is érzékelhető a gondosság és a mértéktartás. A templom
előtt hatalmas szállító járművekre várnak a farönkök, és akaratlanul is felmerül a látogatóban: ugye az erdők mai látványát unokáink is látják majd!
A település körüli védett táj, a műemlék vár és a bizonyára látogatóközpont
építés nélkül, eredetiségében végigjárható tizenegy forrás egy egységet alkotó települési karakter megőrzésére és új építészeti eszközök megengedésére
komoly esélyt ad.

ÖRÖKSÉGÜNK

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ
ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI,TÁJI,
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

Az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság, Jósvafő
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 Területeket (ESA)
3. Ökológiai hálózatot
4. Egyedi tájértékeket
(jobbra táblázatosan)
5. NATURA 2000 Különleges
Madárvádelmi és
6. NATURA 2000 Különleges
Természetmegőrzési
Területeket (Regéci Várhegy)
7. Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő területek
övezeteit
(itt a teljes közigazgatási terület), továbbá a természeti területeket és a beépítésre
szánt területeket.

Műemléki védettség alatt áll:
Várrom 2996 azonosító, 0154 hrsz. Regéci vár romjai
Várrom ex lege műemléki környzete
22918 azonosító, 0165/1 hrsz. és 081/1 hrsz.
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A REGÉCI VÁR
Mogyoróska és Regéc községek közötti vulkanikus eredetű hegycsúcson találjuk az északi-déli irányban hosszan elnyúló, szabálytalan alaprajzú, belsőtornyos hegyi vár tekintélyes romjait.
A vár keletkezésének pontos időpontját nem ismerjük, de az bizonyos, hogy 1285-ben már
állott, mivel az akkori tatárbetörést a vár védői hősiesen visszaverték. Minden bizonnyal
a várat a Baksa nemzetségbeli Simon fia György építtette a 13. sz. végén. 1390-ben a
Debrőiek szerezték meg, de Debrői István hűtlensége miatt Zsigmond Regéc várát és uradalmát elkobozta, és 1422-ben Brankovics szerb despotának zálogosította el. 1461-ben
királyi vár volt, melyet 1464-ben Mátyás király Szapolyai Imrének adományozta. A kettős
királyság idején hol János, hol Ferdinánd birtokolta. A 17. században többször cserél gazdát, végül 1652-ben a vár és annak tartozékai a Rákóczi család tulajdonába kerültek.
A Rákóczi-Wesselényi-Frangepán-Zrínyi összeesküvés idején I. Rákóczi Ferenc Lipót császár hadvezérét, Starhemger-Rüdiger grófot és vezérkarát elfogta, s egy ideig a Regécivárban tartotta őket fogva. I. Rákóczi Ferenc halála után Zrínyi Ilona többször megfordult
Regéc várában és itt nevelte hosszabb-rövidebb ideig fiát, II. Rákóczi Ferencet. A kis fejedelem ekkor már latint tanult, s az első festmény is a Regéc várának falai között készült
róla. Tököly halála után, - egyes források szerint 1685-ben, míg mások szerint 1689-ben
a már hat várostromot kiállott várat császári parancsra felrobbantották. Az egykori vár
fontos szerepet töltött be a Hernád-völgyén vezető kereskedelmi utak: a „Via Magna” és a
„Bor Út” biztosításában. Az utóbbi esetén a híres Tokaji bort szállították a Felvidéken keresztül Lengyelországba.
A szabadságharc bukását követően, 1712-ben Trauthson Donát herceg kapta meg, majd
1789-ben a Bretzenheim-família tulajdonába került. Később a birtokot változó tulajdonosok után 1914-ben a gróf Károlyi család vásárolta meg, az államosításokat követően
azonban állami tulajdonba került és ma is ilyen jogcímen van.
A várrom mai területe nemcsak történelmi emlékhely, a természeti környezete is rendkívül gazdag. A Zempléni Tájvédelmi Körzeten belül fokozottan védett státuszt kapott a várhegy területe. Geológiai szempontból különlegesnek tekinthető a várhegy észak-nyugati
lábánál kiöblösödő hidrokvarcittelér, amely a hosszan elnyúló utóvulkáni tevékenységre
utal. Botanikai és zoológiai tekintetben is értékes produktumú a terület: az omladozó falak
és sziklák számos ritka növénynek és állatnak adnak otthont. Közel 200 fás-, és lágyszárú
növényfaj él a várhegyen. A törvényes védelem alatt álló, ritka fajok közül kiemelendő a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), az északi fodorka (Asplenium septentrionale) és a rózsás
kövirózsa (Sempervivum marmoreum). Faunájában sok a védett madár, kisemlős és rovar.
Ezek közül fontos megemlíteni a kékfutrinkát (Carabus violaceus) és a havasi szürkebegyet
(Prunella collaris).
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A Fő ú. 97. és 107 egyedi tájértékek

Turista Bonyi kútnál, gyalogösvény Regéc Vár közelében, a Kék Túra útvonal még sík mezőben

5
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A Fő u. 63. és Fő u. 119. egyedi tájértékek

A Fő ú. Rákóczi tájtörténeti bemutató ház, kápolna,. és Fő u. 53. lakóépület egyedi tájértékek
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JAVASLAT A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ
ÉPÍTETT ÉRTÉKEK ÉRTÉKLELTÁRBA VÉTELÉRE
Mogyoróska tájképi és természeti értékei keretében kaptak helyet - mint egyedi tájértékek - azok az
épített létesítmények, amelyek helyi védelmére 2007-ben rendezési terv intézkedett, majd önálló értékvédelmi munkarészben kaphattak védettséget. A templom és előtte a szintén tizenkilencedik században emelt kőkereszt helyi védelemre vár, az egyetlen helyi védelemre javasolt lakóépület átalakult.
Közel húsz építészeti értékes épületet sorolt fel a dokumentum. Ezek fele jelenleg még megtalálható.
Átmeneti megoldást kínál a települési értéktár, amely leltár formába foglaltan jelen arculati kézikönyvben foglaltak szerint a védelem jogi és támogatási lehetőségeinek kialakításához hozzájárulhat.. A kézikönyv a települési értékleltár készítéséhez - az értékleltárba felvehető egyedi tájértékek körén túl az
ott nem szereplő létesítményeknek értékleltárba vételéhez javaslatot ad. Több érték esetén, különösen a görögkatolikus templom és az előtte álló kőkereszt helyi védelmének fontosságára is utal.
–
MOGYORÓSKA TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁR

A felső képen balra a Fő u. 41. sz.
jobbra és alul a Fő u. 39. sz. lakóház

Az egyedi tájértékek táblában felsoroltakon túl javasolt felvenni
az alábbi néhány épületet. A felvett építményeket és tartozékokat
fényképekkel illusztráltan mutatjuk be a karakter-elemzések fejezetben és a pozitív építészeti példáknál.
A felvételre javasolt értékek:
-Görög katolikus templom hrsz. 120
-Templom előtti kőkereszt hrsz. 120
-Fő u. 91. sz. lakóház kék kúttal
-Fő u. 123. sz. (a legutolsó ház)
-Rákóczi u. 29. lakóház és kerítése

A Fő u. 39. és [fent] Fő u. 41. egyedi tájértékek
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Feszület a templomkertben és
Rákóczi Ferenc utcai lakóház előkertjében

Következő oldalon:
Széchenyi u. utcakép
Bocskai u. és Aradi Vértanúk u
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Feszület a temető szélén és a templomkertben
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL ELTÉRŐ
KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

TELEPÜLÉSKÖZPONT, HAGYOMÁNYOS FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ,TURISZTIKAI TELEPÜLÉSRÉSZ

TELEPÜLÉSKÖZPONT

Felül értéktárba illő csűr részen javítottan, alul pince-építmény

Mogyoróska állandó lakosainak és a más városban lakó, rendszeresen ide látogatói ingatlantulajdonosoknak
a komfort-elvárásai hasonlók a nagyobb települések lakók elvárásaihoz. A digitalizálódás éveitől csökken az a
korsáv, amely években a polgárok gyermekeinek a mai uszodás-tornatermes óvodákba, iskolákba kell járniuk,
rövidül a munkaidő, jelentősen nő a kulturális és sport önképzés aránya a felnőtt korban is. A kistelepülések
vonzereje a kulturális és sportolási, turisztikai élménykínálattal jelentősen erősödik. A hagyományos építészeti értékei szépségével és a természeti értékek gazdagságával vonzó települések komfortosítása, élővilágának és arculatának gazdagítása olyan feladat, amelynek megvalósításában a digitalizáció egyetlen szempontból segít. Az elmúlt évtizedekben eltűnt értékek felmérésében, a jelen helyzetben szükséges tennivalók
megfogalmazásában. Amíg egy nagyobb település központjában rendben van az iskola, óvód, önkormányzat épülete, igényes piac épület, kevésbé látszik a magánerős vállalkozások működése, a könnyen tisztítható
térburkolatok, ál-kőfalas kerítések sokasodása. A magánépítkezése is bátrabbá válnak a kilátszás igényével.
Mogyoróska méltán érdemelte a megye legszebb települése elismerést. De gondoljunk bele: ha itt épült volna
látogatóközpont, buszok és ötven gépkocsi részére burkolat placcal,akkor oda a település varázsa. Sikerült a
turisztikai vállalkozásokat feltűnésre törekvésük tekintetében. Jelenleg a legkomolyabb védő erőt a környező edzők, patakok védelme
biztosíthatja. Külön elismerés illeti azokat, akik a védelem nélkül álló épületeket,
kereszteket és más értékeket az egyedi tájértékek
körébe gyűjtötték. A településközpont minőségi fejlesztésére a lehetőséget
nyitva hagyták. A rendezési
terv adhat majd jogi keretet
ahhoz, hogy a még létező
értékek minden mozzanata gazdasági haszonnal is
járjon. .
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A vár felőli és a Google képén is látható, hogy a településközpont a templom köré rendeződött, csupa fölszintes épülettel, amelyek a tradicionális lakóház-tömegek mellett például a tornácpillérek [pl. Fő u. 63], falfelület-játékkal [fogadalmi
kápolna - Rákóczi emlékház] vagy a tető és terep-kiemelésekkel [Várhegy Vendégház]tesznek kísérletet egyedi arculat kialakítására. Új középületként a leglátványosabb a piac
faszerkezetes elegáns épülete.

Mogyoróska Regéc vára felől és légi felvétel a településrőls

32 | Mogyoróska

Mogyoróska | 33

HAGYOMÁNYOS FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ
A hagyományos parasztházak kontyolt és csonka-kontyolt nyeregtetős formái a jellemzők, az utcai
homlokzat felőli tornác kialakítás nem jellemző. Az elmúlt két évtizedben - különösen a Rákóczi utcán
.- a hagyományos egyszerű magastetős, fapilléres tornáccal épült házak megsokasodtak. A homlokzatok ornamens nélküliek, a kerítések vízszintes deszkázással és sűrű falécekkel jelennek meg.

Az előző oldalon két települési értéktárba vételre javasolt épület - Fő u. keleti oldal utolsó új épülete - és a Fő u.
91.sz .múlt századelőn emelt épület,
utóbbi tornáca és sarokrészlete ezen
az oldalon felül - a kissé megújított és a
másfél évszázaddal ezelőtti, akkor még
nádfedeles arculat példái. Jelen oldal
közép-részen erősen kiemelve igényes
ácsmunkával és hagyományoshoz közeli szélességgel emelt lakóház áll, alul
a kontyolt tető a sátortetők rokona, a
hagyományos keskenyebb épülettömeghez illeszkedéssel
alakult ki.
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TURISZTIKAI - SZABADIDŐS TELEPÜLÉSRÉSZ
Mogyoróska 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
burkolattal 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.

Az érintetlenül hagyás a legnagyobb művészet
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.
Az előző oldalon egy települési értéktárba vételre javasolt épület - Rákóczi u. 29 sz - kis képen az illeszkedése is látható.
Az alul látható épület pontos címmel felszerelve szintén az értéktárba való. Páratlanul finoman elegáns a talán a temetőkben inkább jellemző finom vaskerítés, amely a szintén unikális arányú tornác felé tekintve a méretekhez képest tágas
tér hatását ébreszti.
A turisztikai-szabadidős településrésztől elkülönült Regéci Vár feljáró kis részlete érzékelteti, megjeleníti a mottónak
szánt gondolatot :
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AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
ELTÉRŐ KATEGÓRIÁJÚ TELEPÜLÉSRÉSZEKRE
A jövőbeli településkép-alakításhoz, összehangoltabb építésre és növényzetkialakításra vonatkozó
javaslatok elsősorban a kialakult lakóterületek fokozatos átépítése során, a rendezési tervi jogi eszközökre is építve adhatnak esélyt a meglévő településképhez illeszkedés erősítésére. Mogyoróska
településen a településközponti és az üdülő-szabadidős 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.

Az örökölt központképzők - templomok, kastélyok, intézményépületek -a kistelepülések körében mezőgazdasági ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi létesítmények tömbjei, toronyszerű elemei jelenhetnek meg. A sziluett főszereplői lettek a többlakásos épületek és 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 vagy múzeumi
jelleget öltenek, a perifériák bevásárló központjaihoz válnak hasonlóvá, kisebb üzletek tömegével zárnak be. Mogyorócska peremén szerencsére nem létesülhetnek kereskedelmi, ipari mega-építmények.
A turisztikai létesítmények méret-gazdaságossága folytán gyorsuló ütemben növekedhet néhány idegenforgalmi létesítmény tömege, a sziluettbe illeszkedés névleges teljesítése mellett.
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A település szélén álló Regéc Vár és a forrásvizek, patakvizek közelsége közül utóbbiak adnak több
lehetőséget a hosszabb kikapcsolódás kevéssé lejtős helyszínének kialakítására. Az ilyen irányú törekvések összehangolása 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 újabb várközeli látogatóközpont
nélkül biztosítva.

AJÁNLÁSOK HAGYOMÁNYOS FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZEKRE
A településkép-elemzéshez javasolt építészeti útmutató a falusias lakóterületeknek a jelenleginél ös�szehangoltabb építésre és növényzetkialakításra ad javaslatot.
A lakóterületeken az épülettelepítési és homlokzatmagassági jellemzőkre valamint a kerítések kialakítására felvázolt javaslatok és észrevételek az alábbi ábrák alapján értelmezhetők:

A kerékpáros turizmus tartalma
és intézményei is bővíthetők.
Az új sziluett a részletek gazdagságával, a templommal nem rivalizáló sziluett finom vibrálásával valósulhat meg.

Mogyoróska tizenegy forrása: a
legismertebbek a település központja közelében erednek. Kuriózum a kénes vízzel megjelenő
Sárgadombi-forrás.
A Rákóczi u. 1. alatti NapkelteSasfészek Vendégház udvara
gazdag szabadidős program választékot kínál. Több más szálláshely is
játszótereket alakított ki. Ös�szefogásukkal a legvonzóbb óriáscsúszdák is helyet kaphatnak,
amelyek kevéssé zavarják a településképet.

Felül a településen jellemző homlokzatok alapján képezhető homlokzatok és a kifogásolható aránytalanságok esetei. A kontyolt és csonkakontyolt tetős épületeknél is hasonló módon értelmezhető a
magasságbeli illeszkedés. A példák jelentősen eltérő szélességű és tetőhajlású épületekkel készültek.
A laposabb, de elfogadott tetőhajlás sajnos az amerikai 20-25 fokos tetőhajlásokhoz közeli, korábban
erősen kifogásolt megoldást mutat.
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KERÍTÉSEK, ABLAKOK,KERÍTÉSEK

AJÁNLÁSOK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TELEPÜLÉSRÉSZEKRE
ÉS KÖZTERÜLETEKRE
Természetföldrajzi jellemzők:
Mogyoróska az Eperjesi-Tokaji-hegyláncolat területén, vulkáni tevékenységgel létrejött hegyek között közel kétezer hektár területen helyezkedik el. Az utóvulkáni jelenségek eredményeképpen a
Regéci-kismedence területén hidrokvarcit-telepek alakultak ki. Mogyoróskán a Csonkás-tanya, kéntartalmú forrással pedig a Sárgadomb.
Mogyoróska természetes gyűjtővize a Malom-patak. Mellékvizeinek nagy része a déli peremhegyek északi oldaláról érkezik. Nem
száradnak ki, de szárazság idején vízhozamuk erősen lecsökken.
Természetes növénytakaróját a tokaji flórajárás jellemző növényei
alkotják, de ritkaságnak számító kárpáti elemek is vannak.
Mogyoróska térsége – különösen, ha más térségekkel vetjük ös�sze – környezeti ártalmakkal csak kismértékben terhelt. Területének több mint kétharmada erdő. A táj viszonylagos érintetlensége, a
levegő tisztasága, a természeti és művi tájelemek együttese fenntartható turisztika lehetőségeivel élve különleges élményt nyújt .
Földrajzi helyzete: É-i szélesség 48° 21', K-i hosszúság 21° 19'.

Az utcai homlokzati ablakok az
1800-as évek második harmadáig sűrűn osztottak voltak és
kifelé nyíltak. A befelé nyíló keskeny, magas ablakok még láthatók, de hamarosan lecserélik
azokat a durván vastag, ám jól
hőszigetelő jellegtelen, osztások
nélküli vagy réz díszlécekkel osztott nyílászárókra. A kerítések fa
anyaga még tartja magát, tartósításuk megfelelő. A zöld sövények ellensúlyozzák a terjedő
acélháló kerítéseket

Regéc vára a Mogyoróska felé vezető útról

Mogyoróska be nem épített területének jelentős része védelem alatt áll. A védelem jellegétől
függő tiltások és korlátozások
rendje azt a látszatot kelti, hogy
ezeken a területeken a fenntartás-üzemeltetés
feladatainak
zömét a védelmet elrendelő és
végrehajtó intézményei végzik.
Valójában a természeti értékek
gazdagságára alapozott turizmus olyan aktivitásokkal és beavatkozásokkal terheli a védett
értékeket, amely beavatkozások
folytonos mértékre fogására elsősorban az önkormányzat képes. A turistautak - akár a városi
utak - ugyanúgy tartósan és ismétlődően vonzó vizuális és más
érzékelési élmények együttesbe formálása során nem szobor,
kapu, érdekesre tervezett burkolat és tervezett élőlénycsoport
kialakítása és kezelése szükséges, hanem minél több tervezetlen, spontán sűrűsödése és ritkulása, élőlények és kövek-vizek
szokatlan összekapcsolódása ad
esélyt az emlékeztető dolgok feledése helyett az emlékezésre.
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A beépítésre nem szánt területek kifejezés az építmények elhelyezésének jogi eszközökkel körülírt szelíd korlátozására elegendő, és rengeteg kiskaput ad az érintetlennek látszással vonzó természet képében megjelenésre. Mogyoróska körül az erdők jelentős része gazdasági erdő minősítéssel szerepel
a rendezési tervekben. Fakitermelésre és feldolgozásra alkalmas területként a település körüli erdő
látványt jelentősen befolyásolhatják nem csupán a fakivágások, de a csupán fél százalékos beépítés
megengedése is. Egy 4 hektáros területen 200m2, tíz hektáros területen 500m2 terület építhető be,
utóbbi esetben 1000m2 hasznos alapterület is elérhető. Vagyis néhány éves gazdasági tevékenységre
szóló építés engedélyezése után funkcióváltással pompás szálló valósulhat meg. A közlekedési területek és a közparkok, közkertek is bőven adnak lehetőséget remek beruházásokra. Pozitív oldala e szelíd tiltásoknak az, hogy a településkép kivételesen magas színvonalú formálására az önkormányzatok
akár nemzetközi pályázatok kiírását követelik meg az ilyen érzékeny tájképalakító helyeken, akármilyen
gazdasági tevékenység is az építés fedőneve. A pozitív eredmény hírértéke turisztikai szempontból jelentős lehet.
A település közigazgatási területe kevéssé alkalmas szélerőmű létesítésre, de számolni lehet a kisebb függőleges tengely körül forgó létesítmények sokasodásával és a terep közelébe helyezett napelem-telepek terjedésével is. Azonban mivel a település legtöbb épületén a kelet-nyugati hossztengelyű épületeknél rendelkezésre állnak a napelem-elhelyezésre alkalmas déli nyeregtető-síkok, beleértve
a templomtetőt is, kiváló energia-önellátó rendszer építhető ki a beépített lakóterületen belül.
Hangsúlyos megjelenésűek és értékes településképi elemek lehetnek az utak mentén a palló árokfedések és bizonyos vízelvezetést szabályozó építmények, egy egészen kiváló példáját idézzük a Rákóczi u. elejéről.

Közlekedési területen fogazott
árok, buszváró, ideiglenes tárolótér, zöldterületen fapallóval fedett árok a kerítés mellett létesülhetnek
A következő oldalon csupán jelezni lehet a mogyoróskai közterületek növényvilágának gazdagságát.
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JÓ PÉLDÁK I.
ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZLETEK
A felső képen új lakóépület példázza az illeszkedő tömegalakítást, tetőhajlást, és a kissé turisztikai érdekességgé fokozott
deszkakerítés is barátságos.
Figyelmet érdemel az alsó képen a helyi egyedi ablakövező
keretezés és az örök dísz, a tagozat-fogazás megőrzése.
A már ritkán megjelenő ritkított apácarács a ráfonódó növényekkel a napfényből fent a
tornácok falára folyton változó
díszítést.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén belül a Zempléni Tájvédelmi Körzetet övező hatalmas védett terület ad esélyt a magterületeken kívüli élővilág értékeinek megmentésére. Mogyoróska beépítésre nem szánt településrészein a mezőgazdaság fenntartható formái tartósan érvényesülhetnek.
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JÓ PÉLDÁK
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMOK

A homlokzatokon növekvő ablakok a népi lakóházak kicsi ablakaitól távoliak, de a nagy homlokzati felülethez képest aránytalanul kicsinek hatnak, így indokolt a zsalutáblával felöltöztetés, pótolva a vakolt
keretezések elhagyását.
A kerítések legegyszerűbb, festetlen keményfa anyagú léckerítést az idő utánozhatatlan mintázattal
öltözteti fel, de a szolidan lekerekített, lemetszett, nem fehérre festett lécek is elegánsak.

A kerekes kút a kemencék testvére, mindkettő nélkülözhetetlen volt, és mindkettő már nélkülözhető.
De nem csupán a nosztalgia tartja életben ezeket a szerkezeteket. Mindkettőre jellemző, hogy nem
csupán az emberi teremtő mozdulatoknak ad helyet, hanem azokat szinte szakrális ünnepélyességgel
övezi. Ahol a víznek ilyen háza van, ott él az életadó iránti tisztelet.
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Az élethez fontos víz dicsérete másképp, nem kevesebb odaadással.
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