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Felhasznált irodalom, impresszum

101

Melyik pillanat állít majd emléket az örökkévalóságnak?
Hol az a perc, ami, ha megfagy, tökéletes marad?
Te melyik órát választanád legszebbnek életedből?
Melyik napodat élnéd újra és újra, míg a világ világ marad?

BEVEZETÉS 1
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Érdekes dokumentumot tart a kezében az olvasó. Egy pillanatképet.
Képek sorából kibontakozott képet, amely a készítők és közreműködők szemén át mutatja be egy gazdag történelmű település életének és terének jelen pillanatát. A pontot, ahová az
idők során eljutott.
A pontot, ahonnan tovább indul. Ez a pont mindjárt újra más
lesz. A változás állandósága alakítja ki majd a mind újabb képeket.
Ha körülnézünk a tájban, a városban, láthatjuk benne évszázadok nyomát; gazdag képzeletünk elénk tárhatja a következő
éveket.
Ha megállunk és befogadjuk mindezt, belehelyezzük magunkat, és leállítjuk az időt, meglátjuk benne a jelen pillanatot. Kép
mindig annyi lesz, amennyi szemlélő és amennyi pillanat.
Nézzük így! Ez a most.

SZENTGOTTHÁRD BEMUTATÁSA 2
Mégis, milyen tényezők befolyásolják azt,
hogy mit tekintünk egy település arculatának?
Mi alakította olyanná, amiről ma ráismerünk,
ami egyedi, megismételhetetlen és szerethető?
Ahogy nehezen képzelhető el a ház az udvara vagy az utca
nélkül, ugyanúgy nehezen képzelhető el a város a környezete
nélkül.
A folyamatos párbeszéd, az egymásra gyakorolt hatás, ami a
város és az agglomerációja között fennáll, ahogyan az épített
és a táji környezet - benne az emberrel - egymásra reagál, alakítja ki a közös képüket.
Érdekes, hogy míg a környék települései a történelem során
egyszer sem ürültek ki teljesen, és az egykor e helyben megtelepedett lakosság szinte egyedülálló módon töretlenül népesíthette be a tájat, mindaddig az épített környezet mai képe
- a kevés, de annál jelentősebb kivétellel együtt persze- mindössze az utóbbi bő másfél évszázad munkája.
Szentgotthárd 1183. évi alapításától az 1983-ban újbóli várossá válásig eltelt 800 év során a térség társadalmának és
kultúrájának, ezáltal térszerkezetének és megjelenésének
alakítója előbb döntően a ciszterci-rendi apátsági vagy éppen
kisnemesi központú szervezett erdő- és mezőgazdasági művelés volt. Ebben a művelésben hajdan jelentős szerepe volt a
szántóföldi gazdálkodás mellett a szőlőművelésnek és a legeltető állattartásnak is. A Rába és a Lapincs folyók völgye, és az
azokat szegélyező dombvonulatok változatos helyeket kínáltak mindehhez.
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A gazdálkodásra szerveződött majorsági központok mentén
települések jöttek létre, amelyek hasonló ranggal és méretben
látták el a rájuk eső, helyi adottságoknak megfelelő feladatot,
működtetve ezzel egy térség gazdaságát.
A 19. század második felében a vasút és az iparosodás megjelenésével Szentgotthárd az intenzív városiasodás útjára
lépett. A termelő üzemek mellett megerősödött a helyi alapellátást biztosító kézműipar, kereskedelem, vendéglátás és
szolgáltatások szerepköre. A polgárosodó társadalom elkezdte alakítani a saját polgári városképét.

Megjelentek az első vegyes funkciójú épületek, majd az első
tervezett középületek is. A kezdeti 4-5 utcácskához hamarosan tervezett utcák egész sora társult, miközben a városmagban az épületek jó részét emeletessé alakították. A város
Rábatótfalu, Rábakethely és Nagyfalva irányába is terjeszkedett.
A Rábán túli területeken az újonnan épült gyárak szomszédságában új elemként jelentkeztek az első többlakásos társasházak, munkásoknak épült szállásépületek, míg a városmagtól
délre és keletre polgári családi házas utcák épültek ki, körbezárva az első, kimondottan jóléti céllal létesített közparkot a
városban.
Bár az első világháború után a város vonzáskörzetének jó részét elvesztette, az ipar struktúrája is megváltozott, ám Szentgotthárd iparvárosi jellege a 20. század folyamán többször is
megerősödött. Az egyre intenzívebben átalakuló társadalmi
berendezkedés újabb és újabb népességnövekedést és ezzel a
városias területek további terjeszkedését hozta magával.
Az 1960-as évektől fokozatosan összeépültek, összeolvadtak az agglomeráció települései, Rábakethely, Zsida és
Rábatótfalu közigazgatási szempontból integrálódtak. Eközben a ‘70-es, ‘80-as évek nagy beruházásai az adott kor szellemiségének megfelelő stílusban tervezett módon avatkoztak
bele a településkép szerves alakulásába. Mára Rábakethely és
Máriaújfalu településrészek is összeértek és nem kell sok hozzá, hogy újabb iparterületek nyitásával Rábafüzes és Jakabháza is szinte hézagmentesen kapcsolódjon a településszerkezetbe, míg kicsit távolabb a dombok közt megbújva Farkasfa
településrész egyedi bája remélhetőleg sokáig mutatja majd
még a térség múltjának egy jelentős szeletét.
A 21. század elejének Szentgotthárdja az egykor különálló 9
település együttes területén kimondottan vegyes, összetett
képet mutat.
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Szentgotthárd, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu, Farkasfa, Rábakethely, Zsida, Zsidahegy és Rábatóthfalu településrészeken megtalálható minden, ami a kistérség utóbbi másfél
évszázadát jellemzte, vagy a mai napig jellemzi.

Régészet

ÖRÖKSÉGÜNK 3

Magától értetődő, hogy Európa ezen részén egy jó termőhelyi adottságokkal rendelkező, kellő élelmet és védelmet nyújtó
térségben az emberi élet nyomai egészen a történelem kezdetéig nyúlnak vissza. Nem véletlen, hogy az országos nyilvántartás a város közigazgatási területén 20 régészeti lelőhelyet
számlál. Ezek jó része ugyan nyom vagy emlék, amely csupán a
régész szakma számára értelmezhető, de szerencsére vannak
kézzel fogható, szemmel látható és bárki számára hozzáférhető emlékek, mint a középkori cisztercita monostor maradványai a belvárosban, vagy a római-kori kőemlék Rábakethelyen,
esetleg a halomsírok Rábafüzes és Máriaújfalu területén.

Műemlékek
Lassan könyvtárnyi irodalma lesz Szentgotthárd néhány műemlékének. A Római Katolikus Egyház és a cisztercita szerzetesrend történelmi jelenléte az Árpád-kortól meghatározza a
térség kultúráját. Mindezek épített emlékei a város szimbólumaiként is megjelenő szakrális épületek országos műemléki
védelem alatt állnak.
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A Nagyboldogasszony templom és a hozzá kapcsolódó egykori ciszterci rendház kolostorépülete a magyarországi barokk építészet kiemelkedő képviselője.
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Az egykori monostortemplom egy részének romjaira épült magtár,
templom, magtártemplom, a mai színház épülete több évszázad
épített emlékeit és azok maradványait foglalja magában.
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A szerzetesrend tagjainak temetkezési helyéül is szolgáló régi városi temetőkápolna helytörténeti szempontból jelentős. Eredetileg
barokk-kori épület, neogótikus stílusban átalakítva.

A rábakethelyi Mindenszentek templom bár többször megújult,
a 13. század óta uralja a tájat. A román-kori hajóhoz 15. századi
gótikus szentély kapcsolódik, belső kialakítása pedig a 19. századi
eklektika munkája.
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A rábatótfalusi Szent Flórián kápolna a 19. század első felében
épült.

Farkasfán a harangláb a templom nélkül álló települések elengedhetetlen része volt egykor.
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Az egykori lakóház a népi építészet jellemző vonásait magán viselve jó állapotban megmaradt épületként vált műemlékké.

A Kaszagyár területén álló egykori ciszterci majorságból fennmaradt istállóépület az egyetlen meglévő emlék a kiterjedt mezőgazdálkodás korából.
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Ipari műemlékként a kaszagyár termelő- és igazgatási épületegyüttese Szentgotthárd 20. századi ipari múltjának állít emléket
benne a külön védelmet élvező farkaskalapácsokkal.

MEGJELENŐ TELEPÜLÉSKARAKTEREK 4
A korábban említett több népességnövekedési lépcső által
beépült számos városrész, illetve a 9, egykoron önálló település egyesítéséből kialakult közigazgatási terület térben és
időben is látványos eltéréseket mutat. Mindezt gazdagítja az
épített környezetet körülvevő táji környezet változatossága, a
természet és az ember által alakított sokszínű kultúrtáj, és a
helyenként fellelhető szinte érintetlen természet.
Települési karakterisztikát vizsgálva érdekes, hogy mely
szempontrendszerek szerint különböztetjük meg az egyes részeket, anélkül, hogy vélt vagy valós sablonokat használva túlságosan feldarabolnánk.
Míg a csatlakozott falvak térszerkezetüknél fogva jelentősen
eltérnek egymástól, szembetűnő, hogy a városi magban falusias településrészek mára egyáltalán nem találhatók.
A falvakból lett városrészek esetében az eltérő földrajzi
adottságok mellé eltérő nemzetiségű lakosság is tartozott és
külön utánajárást igényelne megállapítani, hogy a különbségeket mi minden okozta, de mind tájhasználatában, mind telekmorfológiában és épületkarakterekben eltérő települések
jöttek létre néhány kilométernyi távolságon belül. Ugyanakkor
mivel a településrészek jelenlegi képe jórészt a 20. század során alakult ki, a közös jellemzők könnyebben észrevehetőek,
mint a különbségek.
Szentgotthárd vonzáskörzete alapvetően három eltérő jellemzőkkel bíró tájegységet érint. A hármas határ városaként is
aposztrofált település egy gyenge évszázada valóban a térképekre rajzolt államhatárok közelében fekszik, azonban a térben
érzékelhető valóság is ezt a hármas hatást támasztja alá.
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A Felső Rába-völgy települései a folyó medrét szegélyező
többnyire hosszanti elrendezésű utcás falvak. A szélesenelterülő völgy intenzív mezőgazdasági művelés alatt áll gyakorlatilag a cisztercita apátság megalapítása óta, míg a völgyet szegélyező dombok értékes fájú erdőkkel gazdagon borítottak. Az
egykor jól működő parasztgazdaságok módossága a mai napig
észrevehető az épületek és telkek méretein. A 20. század közepéig nagyszámú német ajkú lakosság népi építészetének jellegzetességei megfigyelhetőek mind a telekhasználaton, mind
az épületek kialakításán.
A várostól délre elterülő kistáj, a Szlovén Rába-vidék
(Vendvidék) települései még őrzik a korábban jóval látványosabban megmutatkozó mozaikos tájhasználat nyomait és az
egyedülálló szórványtelepülés-kataktert. A domboldalakon,
dombhátakon megbújó önálló porták, illetve a teljes esetlegesség bájával elrendeződött épületegyüttesek csoportjai, a
tájban mindenfelé elszórt házakat összekötő kanyargós útjaikkal lépésről lépésre új szemszögből mutatják meg magukat.
A falvakat rejtő erőteljesen szabdalt kavicsdombok változatos
terepadottságait főleg a felszíni vizek alakították ilyen vadregényessé.
Csak a történelmi Őrség Magyarország területén maradt déli
részére használjuk ma már az Őrség elnevezést. Szentgotthárdot szokás az Őrség kapujaként emlegetni, és valóban a tájegység északnyugati csücskén fekvő városból indulva is felfedezhető megannyi különleges szépsége. A kiterjedt, szél koptatta
fennsíkokat megtörő mély völgyekben népesebb házcsoportok
laza szövetéből álló szeres, illetve rendezett utcás településeket egyaránt találunk. Gazdag téglaarchitektúrája eltér a szomszédos német és szlovén lakta területek jellemzően vakolt felületképzésétől, ugyanakkor méltán közismert jellegzetességei
a város közigazgatási területét kevésbé érintik.

22

23

A három - egyenként is lenyűgöző- tájegység találkozásánál
áll a város maga. A külső területek településkaraktereit lehatárolni épp ezért csak főbb jellemzőik és történelmük mentén
lehet, egymásra gyakorolt hatásuk miatt számos átfedés található.
Egymás mellett jelenik meg a:
-szórványtelepülésből kialakult részben utcásodott falusias
karakter,
-aprótelkes, sűrű beépítésű, szabálytalan telekmorfológiájú
házcsoportos falusias karakter
- és a szabályosan utcásodott falusias karakter

A városias településrészek területlehatárolásainál kézenfekvő az egyes városfejlődési ütemek mentén haladni. Egy-egy
korszak jellemző tulajdonságai területileg is egységes képet
alkotva jelennek meg a települési szövetben.
Mindegyik beépített terület magán viseli a kora gazdaságii
és társadalmi helyzetéből eredő adottságokat. Teljesen eltérő épülettípusokkal találkozunk a különböző időszakokban, de
egyazon időben is van különbség, tükrözve a lakosság anyagii
és szociológiai helyzetét.
Önálló szigetként áll a város közepén a Nagyboldogasszony
templom a kolostor együttessel, illetve a korábbi templomok
és kolostor által elfoglalt terület, és a hozzájuk tartozó történelmi kert. Köré épülnek előbb kisvárosi majd kertvárosi területek, és a lakóterületeket itt-ott ipari területek váltják, majd a
csatlakozott falvak területei veszik körbe három oldalról.
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KARAKTERTÉRKÉP
épített környezeti szempontból eltérő karakterek:
szabályosan utcásodott faluias karakter

észak
1000 m

házcsoportos falusias karakter
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szórványtelepülésből alakult faluias karakter
első ütemben épült kertvárosi karakter
'80-as évektől épült kertvárosi karakter
kisvárosi karakter

RÁBAFÜZES
JAKABHÁZA
tervezett M8 autóút
RÖNÖK

ipari karakter

Lahn-patak

IPARI PARK

LAPINCS

tervezett ipari karakter

SZENTGOTTHÁRD

főbb úthálózat és azt övező
településkaraktert meghatározó sáv
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karakter nélküli vegyes területek
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karakter nélküli szolgáltató területek
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MÁRIAÚJFALU

karakter nélküli felhagyott területek

ZSIDA
RÁBATÓTFALU

természeti környezeti szempontból meghatározó karakter:
Natura 2000 területek
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SZALAF!

A VÁROSKÉP MEGHATÁROZÓ ELEMEI 5
Kisvárosi területek
a 19. század második felében kialakult polgári belváros kisvárosias területe képezi a város magját. A Széll Kálmán tér, József
Attila utca, Széchenyi utca által határolt tömb, a Kossuth Lajos
utca a mai mentőállomásig, illetve a Hunyadi út északi oldala
nyúlványszerűen, valamint a Szabadság tér közvetlen környezete tartozik ide.
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A Széll Kálmán tér
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A Széll Kálmán tér
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József Attila utca
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Deák Ferenc utca
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Kossuth Lajos utca
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Hunyadi út
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Szabadság tér

Az 1970-es, ‘80-as évek iparosított építkezései a kor várostervezési metodikájának köszönhetően lakótömbök és hozzájuk tartozó külön épülettömegekben létrehozott kiszolgáló
funkciók egyidejű telepítésével zajlottak, jelentősen átalakítva
az addigi városképet. Felépült a Pável Ágoston lakótelep a Hunyadi út mentén a gyárak közelében, illetve a Mártírok úti és az
Árpád utcai tömbházak, csuklópontjukban az észak-déli és kelet-nyugati főbb térségi jelentőségű útvonalak találkozásával,
és az ide sorakozott az új étterem, áruházak, szolgáltatóház.
Az újabb kori társasházak építésére inkább újra a vegyes
funkciójú épületek a jellemzőek, a földszinten jellemzően kis
alapterületű üzlethelyiségekkel és emeleti lakásokkal, valamint
a megnövekedett gépjárműforgalom kiszolgálására parkoló
területekkel és gépkocsi tárolókkal. Ily módon épült be előbb a
Kossuth Lajos utca északi oldala, majd a Hunyadi út városközpont felőli végének déli oldala a lakótelepig és a nyugati végének északi oldala a közelmúltban.
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Kertvárosok
A 20. században megjelenő kertváros új életminőséget kínált a városlakóknak. Szentgotthárdon két jelentős üteme volt
ezeknek a jellemzően városi, nagy területigényű lakóterületek
terjeszkedésének.
Először a belvárostól délre a Széchenyi utca Rábatótfalu felé
kivezető szakasza és a Zsida-patak völgye közti területen és a
Hunyadi út, Május 1. utca és vasút közti háromszögben szabályos rendben sorakozó utcák és házak mutattak egységes
kertvárosi karaktert. A telekalakításra az optimálisan megválasztott méret, a jó arány és kiosztás volt a jellemző, míg az
épületek elhelyezésére és kialakítására a racionalitás és az
egységesség.
Majd a ‘90-es évektől beindult újabb nagyarányú terjeszkedés során elsősorban a Rábakethely és Zsida közt elterülő mezők helyén, de számos kisebb beékelődött területen is kertvárosok alakultak ki. A külvilágból érkező számos igen intenzív
inger hatása egy, a rohanó világ gyorsan változó divatjainak valamennyi vonását magán viselő rendkívül vegyes megjelenésű
lakókörnyezetet eredményezett.
A kethelyi mezőben nyitott kertvárosban épült fel a város református temploma is az 1990-es években.
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Iparterületek
Jelentős szeletet hasítanak ki maguknak a város területéből
az iparterületek. Éles ellentétek jellemzik a 19. század végén,
20. század elején épült Hunyadi úti gyáregységeket és 100 évvel későbbi társaikat a várostól északra eső Ipari Parkban.
A korábbiak egy része azóta középületként funkcionál, architektúrájuk még gondosan megformált igényes épületeket
eredményezett, melyek koruk építészeti sajátosságait éppúgy
magukon hordozták, mint a velük egykorú lakó- vagy középületek. A mai gyárak, üzemek kialakítását többnyire a racionalitás és költséghatékonyság határozza meg.
Harmadik csoportba tartoznak a felhagyott, üresen álló iparterületek, mint a faárugyár kopottas csarnokai, vagy mint a
Kaszagyár, amely a 20. század során számtalanszor átépült
bővült, megújult, de a termelés megszüntetése óta rohamosan
romló állaggal tipikus rozsdaövezetként helyezkedik el a belváros tőszomszédságában, de egyúttal pont pozíciójánál fogva a
jövő Szentgotthárdjának egy meghatározó eleme lehet.
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Iskolák
Meghatározó szerepet töltenek be a városképben a város
iskolái. Mindegyikükről elmondható, hogy helykijelölésük kissé kényszeredett volt a maga korában, ugyanakkor markáns
megjelenésükkel alakítják környezetüket.
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Táji, természeti értékek
Szentgotthárd városa különösen gazdag zöldterületekben és
zöldfelületekben.
Köszönhetően a több település közigazgatási egyesítésének
a falusias területek bővelkednek természeti területekben, nagy
az erdők, mezők, rétek és természetes vizek aránya a beépített
területeket övező tájban.
A város klímája és levegőtisztasága kiemelkedően jónak
mondható.
Leszűkítve a kört kimondottan a városias magra már árnyaltabb a kép, de a beállt területek zöldfelületi rendszere is kedvező képet mutat.
Ha a városközpontból belülről indulunk kifelé, az egykoron
az apátságra szerveződött városmag a kolostoregyütteshez
tartozó Várkert közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A
nagy kiterjedésű közpark, bár a városi utcák, terek felől közvetlen feltárulással nem rendelkezik, jelentős zöldterületet ad
az épített környezethez. Erre reflektál a Szabadság téri Liget,
aminek megléte már a városiasodó település korabeli irányító
polgárai, gazdái tudatos előrelátásának köszönhető.
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Ezekhez kapcsolódnak a település oktatási intézményeinek,
az idősek otthonának, rehabilitációs kórháznak, pszichiátriai
betegek otthonának udvarai, amelyek további jelentős zöld tömeget adnak a városnak.
Az elmúlt két évtizedben ugyanakkor jelentősen fejlődött a
belvárosi közterületek zöldfelületi aránya is. A korábban jelentős egybefüggő burkolt felületeket mára fasorok, cserjesávok,
virágágyások teszik élhetőbbé.
Az 1990-es években készült légifotót összehasonlítva a belváros mai képével óriási előrelépés látható.
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A város és az egész térség legjelentősebb táji eleme:
a Rába.
Hömpölygő ősfolyamból a mai ismert állapotába visszahúzódva alakította ki a táj természetes morfológiáját, a széles
folyóvölgyet szegélyező kavicsos domboldalak lerakásával,
amiket később a Rábába tartó patakok és egyéb felszíni vizek
szabdaltak tovább.
Az egykori széles mederben - elkerülve az emberi kéz által
szabályozott kialakítást - kanyarogva, medrét az évszázadok
során erre-arra áthelyezve, holtágakat hátrahagyva maga után
intenzív élőhelyet biztosít a gazdag növény- és állatvilág számára. Vize táplál és életet ad. Rendszeres áradásaival ugyanakkor továbbra is alakítja környezetét, feladatot, kihívást ad az
itt élőknek. Folyamatosan tanít a természettel való együttélés
szükségességére. A folyó maga is él, és mint ilyen a legnagyobb
élő szervezete Szentgotthárdnak.
A vizek jelenléte szerencsére nem korlátozódik egy nagy folyóra a városban. Bár a Lapincs folyó magyarországi szakasza
a határon átlépve a városban véget is ér, a két folyó találkozása
legalább olyan meghatározó eleme a városképnek, mint a fent
említettek. A látványos folyótorkolat a belváros kapujában elhelyezkedve jóval nagyobb figyelmet érdemel.
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Nem kevésbé jelentősek saját mikrokörnyezetük szempontjából a folyóba siető patakok sem. Az általában hozzájuk kapcsolódó szélesebb zöldfelületekkel jó sűrűséggel jelennek meg
a városi szövetben, hozzájárulva a városlakók természetközeli
létének fenntartásához.
Gyakorlatilag minden településrésznek megvan a maga patakja, egyedi helyi természeti értéket biztosítva az ott élőknek.
Valamennyitől eltérő képe van ugyanakkor a Lahn-pataknak.
Medrének mai formáját emberkéz hozta létre, amelyet a két
nagy folyó együttesen jelentkező árvízének lefolyását biztosító kiegészítő mederszakaszként alakítottak ki. A védművek között kanyargó patakmeder aztán új élőhelyeket teremtett, és
jótékony zöld sávként fog itt maradni, ha egyszer iparterületek
váltják fel a környező nagytáblás mezőgazdasági művelést.
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Rábatótfalu
A ma második legnagyobb városrész korábban önálló település volt. A 12. században a szentgotthárdi apátsághoz tartozó
majorságból alakult ki. Lakosságát a Szlovén Rába- vidék másik hat településéhez hasonlóan itt letelepedett szláv földművesek alkották, a településrészen a szlovén nemzetiség aránya
a mai napig jelentős. Első írásos említése 1221-ből származik
Villa Sclavorum néven.
Településszerkezetére eredetileg a kistájra jellemző szórvány
karakter volt a jellemző. Mára Rábatótfalu jórészt utcásodott, a
várostól az egykori téglagyár területe választja csak el. A települési tájnak jelentős eleme a falut nyugatról határoló elterülő
széles Rába-völgy. 1983 óta Szentgotthárd része.
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Zsida és Zsidahegy
A város déli-dél-keleti városrésze 1950-ig volt önálló település. Valószínűleg Szentgotthárd alapítása óta lakott terület, de
majorsági központ nem tartozott hozzá, lakói a középkorban a
környező nagy kiterjedésű erdők adta lehetőségekből éltek. A
várostól délre fekvő zárt patakvölgy két oldalán a domboldalon
és a felette elterülő fennsíkon szórvány jelleggel álltak házak.
A 20. században Zsida a Zsida-patak medre mentén vezetett
fő út és közművek közelében részben utcásodott. Zsidahegyen
néhány évtizednyi különbséggel történt meg ugyanez. A nyugati domboldal a 21. század elején elindult a kertvárosiasodás
útján.
A települési tájban még jelen vannak a térség falvaira nagyon
jellemző lombhullató sövények, kaszáló gyümölcsösök ritka
maradványai, a szabályozott patakmeder szakasz ugyanakkor
idegenül hat. Önálló temploma sosem volt. Szakrális jelentőségű építmény a harangláb és a keleti dombtetőn 1996-ban
felállított újkori Brenner-kápolna.
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Rábakethely
Szentgotthárd legsűrűbben lakott, legnépesebb városrésze.
A település első, 1350-es írásos említésekor Kedhel néven már
vásártartó joggal bíró hely volt, keletkezése tehát jóval régebbre tehető, Szentgotthárddal közel egyidős lehet. Temploma az
Árpád-kor óta fennáll, plébániájához számos más település
tartozott, 2007-ben azonban megszűnt az önálló plébánia, a
rábakethelyi Mindenszentek plébániatemplom a szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia fíliája lett.
A falu a polgárosodás koráig nagyobb volt Szentgotthárdnál. A település a templomdomb köré félkaréjban szerveződött
házcsoportos elrendeződésű volt, különösebb térbeli rend nélkül, látszólagos esetlegességgel. Az egykori településképről
mesélő épületet már csak nyomokban, többször átépített, felújított formában találunk, de telekstruktúrája a mai napig őrzi
a rendszertelenséget. Bár a városból kivezető keleti irányú fő
útvonal Kethelyen keresztül vezetett és a mai utcahálózat
elemei is régmúlt korokba vezethetők vissza, a mai rendezett
utcaképet a 20. században érte el. 1950-ben közigazgatásilag
egyesült a várossal.
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Máriaújfalu
Az Őrség és a Szlovén Rába-vidék egyik kapujaként is hívható, legtöbb kanyart számláló falu. E néven 1935 óta létező
település, amely a korábbi (Rába)Kisfalud és Talapadka falvak
egyesüléséből alakult ki, és közigazgatási szempontból 1983
óta része Szentgotthárdnak.
Kimondottan egyedi és jellegzetes településképére nehéz
bármilyen mai sablont ráerőltetni. A falu fő utcájának egyenes
szakasza alig van. Az egymást érő kanyarok külső és belső ívei
mentén megmaradt az épületek korabeli házcsoportos elrendezése. A többnyire apró telkeket a lehető legváltozatosabb
módon és formában töltik ki az épületek.
A településrész meghatározó eleme a Hársas-patak, a szűk
patakvölgy, és a lakott területtől délre létrehozott Hársas-tó,
avagy köznyelven szólva Máriaújfalusi-tó, amely tovább gazdagítja Szentgotthárd szabad vizeinek világát.

64

65

Farkasfa
Farkasfa eredetét tekintve a ciszterci apátság által létrehozott majorságból fejlődött ki. A falu az egykori apátsági birtok
határán, az átvezető útvonalra telepített vámszedő hely céljára
létesült, helyét hasonlóan a környék több településéhez, erdőirtással alakították ki. A településkép máig meghatározó eleme
maradt, hogy minden irányból kiterjedt erdők veszik körül, sőt
az utóbbi évtizedek intenzív visszaerdősülési folyamatainak
köszönhetően az egykoron mezők, rétek, kaszálók közepén álló
szélső porták mára erdőszéli, vagy erdőben megbúvó házakká
váltak.
Településszerkezetét az épületek kialakítását, anyaghasználatát, díszítettségét tekintve egyértelműen a Szlovén Rába-vidék falvai közé kellene sorolni, de a régebben jelentős számú
szlovén nyelvű lakosság ma már nincs jelen önálló nemzetiségként Farkasfán.
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Az épített örökségen túl a kistájra kimondottan jellemző ültetett, telepített, gondozott táji elemek sokasága igazi gyöngyszemmé teszi a településrészt.
Rendkívül nagy számmal találhatunk utakat, telkeket szegélyező lombhullató sövényeket, főleg gyertyán, elvétve juhar és
fagyal ülönböző magasságúra nyírt kanyargó sávjait. A szellősen elhelyezkedő házak közti területeken kaszáló gyümölcsösök lazítják tovább a táj képét: szilva, körte és alma különböző
régi fajtáival.
A házakhoz, gazdasági épületekhez, pajtákhoz, egykori ólakhoz sok helyen szőlőlugas tapad. A szőlőpusztulásokat túlélt
direkt termő fajtáival egyrészt emléket állít a korábban a térségre jellemző kiterjedt szőlőművelésnek, másrészt a lehető
legbarátságosabban mutatja be, hogyan lehet egy épület tömegét az udvar felé lebontani, feloldani a tájban és egyúttal
élő kapcsolatot létesíteni az épített és a természeti környezet
között.
Gyakorta látható még az udvar egysége. Egy kerítéseket és
szabályos utcavonalakat nélkülöző tájban is meg tudott jelenni
a privát szféra lehatárolása. A lakóépület és gazdasági épületek által két-három oldalról körülhatárolt térrész negyedik sarkát, az udvar kezdetét sok esetben a tájegységre kimondottan
jellemző egy darab méretes gyümölcsfa jelenti. Talán ez a legszembetűnőbb maradványa egyúttal a régen a népi térképezést, tulajdonviszonyok kijelölését segítő szokásnak, a mezsgyefa ültetésnek.
A kisebb lefolyástalan területeken természetes vízgyűjtők
alakultak ki. Az Őrségben tóka, a szlovén-lakta területeken
mlaká névre hallgató néhány méter átmérőjű mély gödrök régen a nagyszámú szarvasmarha-tartás idején itatást szolgáló
vízvételi helyek voltak. A legnagyobb ilyen lefolyástalan terület
Farkasfán egyedülálló természeti érték, az úgynevezett Fekete-tó, amely egy erdei völgyben kialakult ex lege védett lápterület.
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Rábafüzes és Jakabháza
A Rábától északra fekvő déli lejtőjű dombok már a római korban lakottak voltak. A város alapításakor ez a terület még nem
tartozott a szentgotthárdi apátsági birtokok közé, de egy évszázaddal később Fyzes néven már létező településként lett
azzá, míg Jakabháza első írásos említése a 15. századból való.
A két település lakossága történelmileg német ajkú, ún.
hienczek, a stájer és bajor térségből származó egykori telepesekig visszavezethetően, ami a településképen is jól észrevehető. Bár a dombhátakon fekvő településrészeket a műszaki
zár létesítésekor felszámolták, azok nyomai és a domboldalak
megmaradt épületei mutatnak némi szórvány jelleget, Rábafüzes és Jakabháza esetében kimondottan utcás faluról beszélünk. A régebbi épületeken jól látható az egykori lakosok
jómódúsága. Az önálló épületek telepítésére a hajlított, kerített forma ugyanúgy jellemző, mint a kiterjedt térségben bárhol, méretük azonban jóval kiterjedtebb, anyaghasználatukban
jelentősebb a tégla és díszítettségük is jóval gazdagabb a déli
települések portáinál. Rábafüzes főutcája az ókor óta fontos
útvonal mentén alakult ki, és a későbbi évszázadok is nagy átmenő forgalmat bonyolították. Az utca déli oldala már eljutott
a zártsorúsodásig a településfejlődésben, amikor a lakosság jó
részét deportálták. Mára egy igen gazdag múltú, de nagyon vegyes állagú, állapotú épített örökség maradt fenn.
Az átmenő útvonal lassan egy évszázada határátkelő helyet
is jelent Rábafüzesnek, a településkép meghatározó, de méltatlan állapotú része az egykori határ-ellenőrzési pont, és a
köré települt mindenféle szolgáltató terület. Számos hátrahagyott funkció nélküli épület jelzi egy korszak lezárultát.
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INFORMÁCIÓS FELÜLETEK 6

Számos példa van már rá a világban, hogy települési szinten
alkalmazzák az arculattervezést, és egységes arculati elemekkel hangolják össze az információs felületeket.
Amit mindehhez hozzá lehetne tenni, hogy tekintettel arra,
hogy számos kistelepülés egymáshoz ilyen közeli, és ennyire
szorosan összekötődő múlttal és jelennel létezik, az egységes arculati elemeket érdemes kiterjeszteni akár kistérségi
szintre is. Ha mindezt egy kidolgozott jelrendszerrel együtt
alakalmazzuk, elősegítjük a könnyed tájékozódást az információk tengerében.
Figyelembe véve a környék ipari adottságait, a kisvárosi miliőt, illetve kültéren használt felületekkel szemben támasztott
alapvető időtállósági igényt, az egységes kialakítására törekedve különböző kovácsolt jellegű vagy lakatos szerkezeteknek
célszerű előtérbe kerülniük. A számos fából készült különböző hordozófelületnek nagy divatja volt a közelmúltban, és nem
állták ki az időjárás a viszontagságait. Ugyanúgy elmondható,
hogy sok és sokféle idejétmúlt, kint felejtett, elöregedett, megrongálódott hirdetőfelület rontja a településképet, melyek felszámolásáról vagy karbantartásáról eredeti elhelyezőjük nem
gondoskodott. Mindez egy hosszú távú, átgondolt folyamattal
megvalósítható, és idővel valamennyi felület lecserélődik egy
kívánt kép elérése érdekében.
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Az információ hordozó felületek megjelenésével új közlési forma nyert teret magának a világban. Virágkorát a huszadik században érte el, amikor egyre harsányabb, nagyobb,
impulzivabb felületeket próbáltak létrehozni, ezáltal közelebb
kerülve az emberekhez, egyre több és direktebb üzeneteket
igyekeztek eljuttatni nekik. Az információk tartalmától és célcsoportjától függően aztán a felületek differenciálódni kezdtek,
idővel eljuttatva minket a mai állapotokig, amikor az egyes különböző felületek sokfélesége és mennyisége inkább zavaró,
mint impozáns.
A huszonegyedik század embere aztán újabb kihívás elé állítja
a szemünk elé színes, direkt üzeneteket kreáló szakembereket.
A mai információknak rövidnek, tömörnek, piktogram-szerűnek kell lennie, mert az idő amit a szemrevételezésükre fordítunk már csak pillanatokat jelent. Ezáltal minden egyes információ továbbra is tolakodva, egymást túlharsogva tölti ki
perifériánk minden terét.
Az első és legszembetűnőbb feladat, hogy valahogyan rendszert kell szabni a felületek rengetegének, szelektálni, helyüket,
elhelyezésüket meghatározni és szabályos keretek közé szorítani. Mindezt elsősorban azért, hogy a kialakult kaotikus képet
megszüntetve, az oszlop és táblaerdőt, a száz meg százféle
hordozófelületet egységesítve harmónikusabb képet kapjunk.
Meg kell különböztetni a hordozófelületek információtartalmát, aszerint, hogy közérdekű, útbaigazító, vállalkozást hirdető, vagy cserélhető reklám- és hirdetéshordozó-e, illetve hogy
a település mely részén helyezkedik el.
Figyelembe kell venni, hogy a digitális kijelzős, esetleg aktív,
illetve interaktív felületek újabb lehetőséget hordoznak az információ átadás területén. Hasznosításuk mind a reklám, mind
a közérdekű hirdetések területén nagy felületeken könnyen elképzelhető kisvárosi környezetben is, de a gyalogos közlekedő
szintjén a kezelőfelülettel is rendelkező információs berendezések is kapcsolódhatnak mind a településképi, mind egy digitális városképi rendszerhez.
Szentgotthárd belvásosában már bő másfél évtizede elindult
a törekvés, melyben a hirdetőfelületek egységesítése volt célul
kitűzve. Ezt a folyamatot kell folytatni és kiterjeszteni, elsősorban a városba bevezető utak mentén. A területi kiterjesztésen
túl pedig a vegyes tartalommal megjelenő hirdetőfelületek illetve az egyes vállalkozásokat hirdető felületek körét is bevonva az egységes településképi megjelenés megteremtésébe.
A legkívánatosabb elérendő cél tehát az információs felületek
kapcsán az egységes és harmonikus megjelenés.

AJÁNLÁSOK 7
A településkép alakítására vonatkozó ajánlások tekintetében
a korábban megismert településkarakterek közül két jelentős
karakteregység van, amelyek kapcsán fontos megfoglmazni,
hogyan célszerű a jövőben egy-egy épületet és környezetét
tervezni.
A város területéből legnagyobb részt elfoglaló szórvány, házcsoportos, és részben utcásodott falusias területek leendő
épületei és átalakításai képeznek egy nagy gondolati egységet. A kialakult kisvárosias területek és a hozzájuk területileg
közvetlenül kapcsolódó, huszadik század első felében, közepe
táján kialakult kertvárosok, amelyek a kisvárosiasodás útjára
léptek, képviselik a másikat.
Mindezt kiegészítik a közterületek alakítására és használatára vonatkozó ajánlások, illetve a település zöldfelületeire és
zöldterületeire és ehhez szorosan kapcsolódva a vizes élőhelyek, vízpartok közterületszerű hasznosítására megfogalmazott célkitűzések.
Az egyes karakteregységeken belül - éppúgy a majdani tervezés folyamán - foglalkozni kell:
-épületek telepítésével - a telekre és a terepre illesztés
sajátosságaival,
-a telek- és udvarhasználattal
-az egyes épületek arányrendszerével
-az egyes épületek anyag- és színhasználatával
A falusias területek tekintetében kiemelendő, hogy míg Magyarország más tájain teljesen helytállóak azok a típusú törekvések, hogy az utcákat és házakat szabályos rendbe sorolva
egységes ritmusú utcaképek alakításával érjünk el harmonikus
településképet, addig környékünkön történelmi leképeződései
pont a látszólag szabálytalan elrendeződéseknek vannak, így a
máshol használt klisék itt nem használhatóak.
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A történelmi belváros és a városias mag bővülése kapcsán pedig azt a kényes kérdést kell tudnunk kezelni, hogy hogyan őrizzük meg már meglévő értékeinket egy fejlődő teleülésrészen,
ahol teret adva a növekvő kisvárosaias területeknek konzerválás helyett elősegítsük azt a folyamatot, ami egyszer már egy
bő évszázada lezajlott, amikor a falusias utcák kétszintes városi polgárházaknak adták át a helyüket.

Falusias területek, külterületek
AJÁNLÁSOK 7
Épületek elhelyezése - telepítés
Függetlenül attól, hogy
-szórvány jellegű területen (jobb felső kép, Farkasfa), 		
-házcsoprtosan (jobb oldalt középen, Máriaújfalu), vagy
-részben utcásodott (jobb alsó kép, Rábatótfalu)
területen helyezkedik el, általánosan elmondható, hogy az
épületek telken való elhelyezésének más típusú leképeződése
volt fontos, mint sorokba rendeződni.
A hagyományos telepítések többnyire a hajlított (L-alakú),
vagy U alakú alaprajzi formát követve jöttek létre, oly módon,
hogy az udvar déli, délkeleti tájolású legyen, az épület nagyobb
tömege pedig védje azt az uralkodó északi, északnyugati szelektől. Igaz volt ez még akkor is, ha egy északi lejtőn ezáltal a
domboldalra nézett a ház, vagy éppenséggel ily módon teljesen hátat fordított az útnak. Ezzel mintegy elébe mentek a modern mérnöki tudományoknak, és a maguk módján értelmezett
energetikai jellemzők, passzív megújuló energiahasznosítás elvét követve hoztak létre élettereket. A természetes tereplejtések adta adottságokat kihasználták, az épületek magasabb
belmagasságot igénylő terei alacsonyabban fekvő terepszintekre kerültek, míg az épületek gerincvonala vízszintesen haladt, az épülettömegek lépcsőzése itt kevésbé volt jellemző.
Az országos építésügyi szabályozások nehezen húzhatóak
rá erre a kialakult szerkezetre, ennek ellenére törekedni kell a
megőrzésére.

javasolt, kedvező kialakítás

- az épület természetes védelmet nyújt
- a zárt udvarrész dél felé nyitott
- a lehető legkevesebb burkolt felület
- nagy összefüggő zöldfelületek maradnak fenn
- a természetes terepviszonyokhoz illeszkedik

nem ajánlott megoldások

- az épület a telek közepén áll
- körkörösen kis udvarszakaszokhoz csatlakozik
- nagy burkolt felületek a bejáratnál és a ház körül
- a zöldfelületek használai értéke csekély
- a természetes terepviszonyok durva és
indokolatlan megváltoztatásával teszi
alkalmassá a területet

78

79

Épületet a telken a következőképpen kell elhelyezni:
-lehetőleg az általa határolt udvarrészt észak, északnyugat
felől védve ölelje körbe, - törekedni kell az oldalhatáron álló
beépítési mód alkalmazására, de kötelező oldalhatár kijelölése nélkül, megőrizve a térbeli rendetlenséget, de szomszédtól
való telepítési távolságok megtartásával,
-a telken kialakuló burkolt felületek erre a védett területre
essenek koncentráltan, a körülzárt, kerített udvar hagyományai ma is minden praktikus igényt kielégítenek, a megváltozott életmódot is jól szolgálják,
-a telken fennmaradó zöldfelületek a lehető legnagyobb
összefüggő területet alkossák, ne szabdaltan az épület körül
jelentkezzenek, lombhullató növényzettel hozzájárulhatunk a
passzív napenergia-hasznosításhoz, nyáron árnyékot ad, télen
beengedi a napfényt
-lejtős terepen a természetes terepadottságok teljeskörű
tiszteletben tartása szükséges - amennyiben valaki domboldalon szeretne élni, képesnek kell lenni ennek megfelelő épületet elhelyezni, nem a terep rendezésével hozzáalakítani a természetet egy elhibázott koncepcióhoz.

Falusias területek, külterületek

javasolt, kedvező kialakítás

AJÁNLÁSOK 7

Épületek arányrendszere

Országszerte elmondható, hogy
a helyi népi építészetet mindig egészen egyszerű feltételek
formálták olyanná, amiből aztán leképezhettük különféle tudományosan ráaggatott jellemzők egész halmazát.
Az egyes területeken használt építés-technológiák, épületszerkezetek, az ezekből létrejövő szerkezeti fesztávok, épületegyüttes tömegek, tömegek bontása, épületek esetleges
szintszámai mind-mind abból alakultak ki, hogy alkotójuk helyben, lakókörnyezetében milyen építőanyagokhoz és technikai
tudáshoz fért hozzá, és ezt miként bírta egyéni igényeihez igazítani. Egy korabeli, főként mezőgazdasági termelésen, önellátó gazdálkodáson alapuló társadalomban ez egyes egyének,
családok igényei és lehetőségei alig különböztek egymástól és
a fenti jellemzők egységes, közel azonos jellemzőjű épületekből
álló településképeket eredményeztek.
Az épületek szélessége, magassága, hossza, tömegformálása, alaprajzi elrendezése tehát a lehetőségekhez mérten alakult ki, és alakított ki egy jellemző arányrendszert, amely aztán
általánosan elterjedetté válva és fennmaradva napjainkig hozzájárul a településképhez.
Térségünkben a szerkezeti fesztávok illeszkednek az országban általános 4m és 6m közötti méretrendbe, ezáltal a keskeny
tömegek váltak jellemzővé. Az épületek ritkán nyúltak hosszúra, 2-3 helyiség után szögben törve L, U, régebben teljesen körbezárt négyzetes formában helyezkedtek el. Az épületek magassága a lakó részek esetében 3,-3,5m-es ereszmagassággal
egy pajta esetében akár 4,5-5m-es ereszmagassággal is bírtak főleg a lejtő felőli oldalon, és bizony előfordultak kétszintes épületrészek is a tájban. Összességében tehát, tört vonalú,
keskeny, tereptől függően változó magaságú épülettömegek
a jellemzőek, magastetős kialakításban, hiszen a padlásterek
kihasználása nagyban hozzájárult a gazdálkodáshoz. Szép
számmal vannak jelen tapasztott melléktömegek, félnyereg
tetőkkel eresz alatt csatlakozva, és az épületek melletti szőlőlugasok mintegy lapostetős toldalékként bontják a főtömeget.

- az épület tömege egyszerű, kompakt
- a szerkezeti fesztávok megfelelnek
a hagyományosnak
- csatlakozó épületrészek alacsonyhajlású
vagy lapostetős kialakításúak, nem növelik
indokolatlanul a főtömeget
-a melléképületek önállóan helyezkednek el

nem ajánlott megoldások

- az épület túl széles, terjengős
- a tömegek túl összetettek, a tetőidomok
túl bonyolultak
- a 15-35 fok közötti tetőhajlásszög
idegen a hagyományoktól
- a főépülettel egybeépített mellékterek tovább
növelik az épület terjengősségét
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Épületek arányrendszerének célszerű megválasztása:
-a hagyományosan kialakult fesztávok megtartásával
-többszintes épület esetén is keskeny fesztávot tartva
-egyszerű, de akár többször tört magastetős főtömeggel
-alacsony hajlású, vagy lapostetős melléktömegekkel
-jellemzően álló arányú nyílászárókkal
-melléképítményeket akár esetlegesen távolabb elhelyezve
a térség építészeti hagyományaiból a telepítés és
tömegformálás megszokott harmóniája domináljon.

Mind az 1980-as években indult
törekvés, a kritikai regionalizmus,
mind a manapság rurális építészetként elnevezett irány ugyanarra keresi a választ:
A modern építészet és a kulturális
önazonosság találkozási pontjainak
megtalálása.
Sikerrel.
Egyszerű leképezésekkel elérhetjük, hogy épített környezetünk egyszerre legyen korszerű és hagyománytisztelő egyben. A ház formájú
ház, az első lépés...

Falusias területek, külterületek

javasolt, kedvező kialakítás
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Udvarhasználat
burkolt felületek, növényzet és kerítések

Amennyiben sikerült az épület helyét és tömegét jól megválasztani, az udvaron fennmaradó területek jó felosztása is
könnyen, praktikusan kapcsolhatóvá válik.
Míg egy építési telek közepén elhelyezett összetett tömegű
épület nehezen kezelhető és rosszul kihasználható területeket hagy meg maga körül, addig egy egyszerű keskeny tömeg,
valamely oldalhatár irányába eltolva lehetővé teszi, hogy nagyobb egybefüggő felületeink keletkezzenek.
Praktikusnak tűnik ugyan, de nem tesz jót a településképnek
a telekbejáratra direkt módon rányíló garázskapu és gyalogos
főbejárat. A melléktereket a főépülettől függetlenül, vagy alárendelt épülettömegben valósítsuk meg. A nagy egybefüggő
burkolt felületek szintén idegenül hatnak falusias környezetben,
hőcsillapításuk is nehézkesebb, mint ha keskenyebb burkolati
sávokat választanánk. Ügyeljünk a csapadékvizek megtartására, hogy lehetőleg saját területünkön elszikkadhassanak.
A történeti tájban a térségben a telekhatárra épített kerítés
nem volt jellemző. Részint a követhetetlenül kanyargó telekhatárok miatt, részint hogy az udvar zárt egységét az épület
által 2-3-4 oldalról körülzárt területen valósították meg. A nagyobb területegységek lehatárolása lombhullató sövényekkel
jellemző, az épülethez közvetlenül tartozó kis udvart léc vagy
drótfonatos áttört kerítéssel védték. A 20. században kialakult
kerítésen ennek megfeleően nem tudtak egységes képet hozni
az utcásodott területekre.
Az udvarhoz tartozó hagyományos növényzet általában gyümölcsfákból, szőlőlugasból, veteményeskertből és a lakóépülethez kerített előkertként csatlakozó virágoskertből állt. Az
örökzöldek megjelenése a lakókörnyezetben a 20. század második felére tehető.

- a szabad zöldfelületeken gyümölcsfák állnak
- csak a privát udvarrész van fizikailag kerítve
- a nagyobb területeket lombhullató sövénysávok
választják el egymástól
- lehetőség van differenciált udvarhasználatra

nem ajánlott megoldások

- túl nagy összefüggő burkolt felületek
- túl kicsi, sávszerű zöldfelületek
- az örökzöld sövények túlzott optikai zárást adnak
- a telekszélek direkt kijelölése
kellemetlenül hat a tájban
- az épület és udvara így
nem válik a tájkép szerves részévé
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Az épület közvetlen környezetét úgy célszerű alakítani, hogy:
1 -a lehető legnagyobb egybefüggő zöldfelületek maradjanak
2 -a burkolt felületek sávszerűen jelenjenek meg
3 -lehetőleg lombhullató fákkal árnyékoljuk a lakóépületeket
és a burkolt felületeket.
4 -kerítéssel az épület közvetlen környezetét védjük
5 -lehetőség szerint használjunk lombhullató sövényeket
6 -hozzunk létre átmeneti tereket az udvaron, legyen
helye a megérkezésnek, és a hátsó udvar inkább a természeti
környezethez tartozzon, mint az építetthez. Lakókörnyeztben
parkfák és örökzöldek helyett válasszunk gyümölcsfákat,
termő bokrokat, telepítsünk egybefüggő virágzó foltokat.

Városias területek

javasolt kedvező kialakítás

- az utcafronton elindul a zártsorúsodás
- az utcakép kisvárosias jellegűvé válik
- az udvari szárnyak váltott oldali elhelyezésével
kedvező légtérarányú udvarok jöhetnek létre
- a zártságnak és tömbszerűségnek köszönhetően az épület felület/térfogat aránya és környezettel érintkező felületeinek aránya csökken,
ezáltal javulhat az épületek energiafelhasználása
- közös udvarhasználattal csökkenthető a parkolókra eső közlekedőfelületek aránya

nem ajánlott megoldások

Ehelyett új épületek elhelyezésénél -már szabályozás szintjén is- törekedni kell:
-a zártsorúsodás elősegítésére, és valós zártsorúsodásra
-kisvárosias keretes beépítésű tömbök kialakulására
-az épületek kompakt elhelyezésére utcafronton
-vertikális növekedésre a horizontális helyett, mind az egyes
épületek szintjén, mind az egész belvárosra vonatkozóan

- udvaron és oldalhatár mentén elnyújtott épületbővítések
- az utcakép megtartja kertvárosi jellegét, de bizonyos részeken sűrűsödésekkel
- a szabdalt udvaroknak keskeny magas légtéraránya lesz
-körkörösen nagy lehűlő felületek alakulnak ki
-a hátsóudvari épületszárnyak megközelítésére
többlet burkolatokat kell kiépíteni telken belül
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Épületek elhelyezése - telepítés
Ha visszatekintünk a várossá válás folyamataira, a polgári
belváros kialakulására, a település karakter változása bizonyára drasztikus volt a maga korában. Ahogy a falusias beépítés
zártsorúsodott, az épülettömegek kiszélesedtek, majd emeletessé váltak, hogy elérjék jelenlegi formájukat, az erőteljes váltást jelentett a korábban megszokotthoz képest. Az iparosított
építkezéseknek köszönhető átalakulások aztán végképp nem
kímélték az addigi településképet.
A mai változások kevésbé gyorsan és koncentráltan mennek
végbe, egy olyan korban, amikor a globalizációnak köszönhetően számos impulzus váltja egymást. Az építészetben is gyakoriak a mind újabb divatirányzatok, amelyek még kiforrásuk
előtt lecsengenek. Mindez nem kedvez az egyöntetű dolgok
kialakulásának.
A városias területek utcahálózata és telekállapotai kialakultak. Új településszerkezeti elemként jól átgondolt tömbfeltárások megjelenése lehet csupán indokolt elsősorban a megnövekedett gépjárműforgalom miatt. A belvárosi utcák beéptésének
keretes szerkezete meglévő adottság, míg a kapcsolódó területek átalakulóban vannak. Megkezdődött egy folyamat, amely
a telkek beépítési százalékát a lehető legnagyobb mértékben
kihasználó, a fennmaradó területeket a végletekig leburkoló
beépítéseket eredményezett.
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Városias területek
javasolt kedvező kialakítás

A városias formák megjelenése valójában nagyon egyszerűen leképezhető épülettömegeket adott Szentgotthárdnak. A
belvárosra jellemző arányok már a József Attila utca egyszintes épületein is tetten érhetőek. A Széll Kálmán tér, A Deák Ferenc és a Kossuth Lajos uca századfordulós épületei két-három
használati szinten hozták ugyanazt.
Az épületek alápincézése, a pincék szellőzési igényével együtt
határozott lábazatokat adtak az épületeknek, a polgári épületekre jellemző megnövekedett belmagasságok pedig megnövekedett homlokzati magasságokat eredményeztek, amelyet
az utca felől emelt padlások attikafalai végigfutó sávként zártak, létrehozva ezzel az épületek természetes hármas vízszintes tagolását.
A nagyobb falfelületek és az időközben megnövekedett beltéri fényigény, a vasbeton szerkezetek térhodítása előtt magas,
álló arányú nyílászárók sorával díszítette az épületek homlokzatát. Az ablakok szabályos ritmusát akkor még a korabeli falazott építéstechnológiák szükségszerű támaszközei követelték
meg, míg a méretes és díszes kapuk, kapuszínek alkalmazása
egyrészt használati igény volt, másrészt a bejárat megtisztelésének sokévszázados hagyománya.
Az épületek homlokzati vonala többnyire zárt, homogén, sem
tömegugrások sem konzolos szerkezetek nem törik meg őket.
Tömegképzésükre leginkább a nyugalom jellemző. Bár a századfordulós épületek esetében a legszembetűnőbb a homlokzati mívességük, a vakolt kváderek, frízek, ablakkeretek díszes
halmaza, mindez nem sokat érne a jó arányú tömegek és homlokzati lukarchitektúra nélkül.

- egyszerű zárt tömegű épületek
-erkélyek az udvar felől
-kielmelt tömegek a bejáratok megjelölésére
-lábazati és párkánysáv megjelenik
-tetőhajlások hasonlóak
-a szintmagasságok összehangoltak

nem ajánlott megoldások

- az új beépítések megtörik az utcakép harmóniáját
- a nyugodt tömegek közt zavarosnak hat az intenzív, szabdalt homlokzat
- az eltérő szintmagasságok nem teszik lehetővé az elegáns illeszkedést
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Ha a polgári belvárosi mag arányrendszeréhez illő épületet
tervezünk:
-az épület tömegformálása egyszerű, tömbszerű
-erkélyek, teraszok inkább az udvar felől jelennek meg
-kiemelt tömegeket csak indokolt esetben alkalmazunk
-az épület bejárata hangsúlyos, ablakosztása nyugodt
-vízszintesen létrejön egy hármas tagozódás, ahol:
-a lábazati magasság és
-a földszinti magasság a környezetéhez illeszkedik
-foghíjbeépítés, bővítés esetén párkánymagassága
a környezetéhez illeszkedik
-homlokzati arányai nem csupán a vele egy oldalon lévő
épületeket veszik figyelembe, hanem az adott utca
szélességétől függően a szemközti oldal épületeit is
és az utca keresztmetszeti arányait is

Nem alkalmazhatjuk ugyanazokat
a szabályokat a 70-es, 80-as évek
tömbházai esetében! Az iparosított
épületek arányrendszere egy teljesen más rendbe illeszkedik.
Tagozatokkal való feldíszítésük,
ráerőltetett sapkaszerű magastető
alkalmazása disszonáns képet
eredményez. Megvalósult példák
mutatják, hogy az ilyen felújításokon átesett épületek eredeti arculatukat elveszítették, új képük elkent,
esetlen, ezért jővőbeni alkalmazásuk kerülendő.
A határterületek épp ezért jóval
gondosabb tervezést igényelnek.

Városias területek

Udvarhasználat
A lakótelep építések hajnalán léteztek irányelvek, hogy a lakóépületek közvetlen környezetében egy-egy lakosra mennyi
négyzetméter zöldfelület jusson. A mai társasházi épülettervezésnél ritka az ilyen mérce, és a kezdetekhez képest a gépjárműállomány a sokszorosára növekedett. A közterületi parkolási lehetőségek végesek, mindez sajnálatos módon a belvárosi
telkek zöldfelületeinek drasztikus csökkenéséhez vezet. A terjengős, alacsony épületmagasságú épületek oldalhatáron való
elhelyezése, a hozzátartozó parkolólemezzel és közlekedéssel
olyan udvarokat szült, ahol az összefüggő térburkolatok mentén leeső sávokban, csak matematikailag kimutatható fűszálaknak kellene biztosítani az ott élők komfortérzetét.
Azzal együtt, hogy az épületeket magasabb szintszámmal
a telkek utca felé eső első harmadában helyezzük el a telkek
hátsókerti harmadát zöldfelületi céllal kellene fenntartani, de
más telepítés esetén is mindenképpen úgy, hogy a minimálisan
megkövetelt zöldfelület döntő hányada egy összefüggő felületet alkosson.
A városi hőszigetek csökkentése és egészséges lakókörnyezeti mikroklíma kialakítása érdekében a felszíni parkolók esetében a norma szerinti 5 parkolóhelyenkénti 1 lombos fa előírást
növelni kell. Praktikus lenne olyan ösztönző szabályrendszer
kidolgozása, amely a beruházónak csak nagyobb zöldfelület
biztosítása esetén, vagy alagsori teremgarázs építése melett
enged meg magasabb szintszámmal intenzívebb beépítést.
A zártsorúsodás esetén is kialakuló udvari épületszárnyak
elhelyezését párosával összeforgatva nagyobb légterű és
benapozottságú belső udvarok jöhetnének létre. A cél a tömbbelsőkben kialakuló minél nagyobb egybefüggő beépítetlen,
túlnyomórészt zöld felületek megtartása.

javasolt kedvező kialakítás

- a tömbbelső egy nagy összefüggő zöldfelület
- a koncentrált burkolati mezők csökkentik a fajlagos közlekedő felületeket
- a kettő együtt csökkenti a nyári túlmelegedés
kockázatát
- ezáltal csökken a hősokk egészségkárosító
hatása
- a jó élettérként kialkított lakókörnyezet növeli
az ingatlanok használati értékét

nem ajánlott megoldások

- a zöldfelületek szabdaltak, sávszerűek, ezért a
valós használati értékük alacsony
- a burkolt felületek aránya túl magas
- folyamatosan jelentkezhet a csapadékvíz elvezetés problémája
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Az így kialakuló belvárosi és belváros közeli tömbök udvarai
-egyenként is rendelkeznek megfelelő méretű összefüggő
zöldfelületekkel
-a hátsókerteknél összeérve a kervárosihoz még közel álló
tömbbelsőben egybefüggő zöldfelületekkel hozzájárulnak
a települési zöldfelületi hálózat folytonosságához.
-jó közlekedéstervezéssel a burkolt felületeket a telkek első
két harmadára korlátozzák
-a csapadékvizek megtartása, helyben szikkasztása hozzájárul a a növényzet intenzitásának megtartásához nem terheli
meg a városi infrastruktúrát, és a természetes vizeket
-az így kialakított életterek hozzájárulnak a lakosság
jó közérzetéhez, ezáltal növelve egészségi állapotát,
aktivitását, társadalmi szerepvállalását

Épületek anyag és színhasználata

AJÁNLÁSOK 7

Kevés olyan hely van Magyarország területén, ahol kijelenthetjük, hogy tetten érhető hagyománya van még a gerendaház építésnek is. A történelmi Őrség területén csakúgy, mint
a Szlovén Rába vidéken évszázadokon át mindennapos dolog
volt, majd a 19. század második felétől vált elsődleges építőanyaggá az égetett tégla.
A térség klímatikus viszonyai, az általában magas relatív páratartalom, a magas éves csapadékmennyiség a kevés napsütéses óraszámmal karöltve az épületek külső felületképzésénél hamar meghatározóvá tette a vakolt felületeket.
Kevés kivételtől eltekintve a téglafelületek is felületi zárást
kaptak, csakúgy, mint korábban a fafelületek jelentős része. A
teljes képhez hozzátartozik ugyan, hogy pont ennek a klímának
köszönhetően a fafelületek egyedien konzerválódnak és a térségre jellemző barnásfekete színt öltenek magukra. A természetes kövek jelenléte függetlenül az Alpok szélső hegyeinek
közelségétől nem alakult ki.
Az épületek héjalásánál Gróf Batthány Alojz tűzmegelőzési
rendeletének köszönhetően már a 19. században kötelezően
a cserép alkalmazása terjedt el. Leginkább jellemző az egyenes vágású téglány cserép a környéken, mind a városias, mind
a falusias területeken. A századfordulós belvárosi épületeknél
gyakori volt a fémlemez fedések használata, amelyet később
síkpalára cseréltek.
A szokásos összkép tehát vakolt felületek, megjelenő faszerkezetek és faburkolatok és cserépfedés kombinációjából
áll össze. A vakolt felületek színezése kapcsán elsődlegesen
a mész alkalmazása volt szokás, falusias területeken fehéren
illetve a színezett mészfestékek formájában a világos tört színek domináltak. A belvárosban kimondottan a harsány telített
színek voltak jellemzőek, melyek aztán visszahatottak a környező településekre, így falusi szinten is egy színekben gazdag
épített környezet jött létre.
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Ha a térségre jellemző homlokzati anyag és színhasználatot
alkalmazunk és harmonikus megjelenésre törekszünk, akkor:
-a homlokzatok vakoltak, megjelennek védett fafelületek
-kerámia cserépfedést használunk, síklemezzel kombinálva
-egy épületen háromnál több anyagot vagy színt
nem használunk
-mindig a sötétebb színek kerülnek lejjebb, az épületen
felfelé világosova, több szín alkalmazása esetén
az egyik legalább 85%-ban legyen jelen az épületen
-az épületek színválasztásánál a közvetlen épített
környezetnek megfelelően válasszunk.
-ne használjunk a tájegységre nem jellemző burkolatokat

Közterületek alakítása

Közterületek alakítása

A belvárosi közterek, burkolt felületek közlekedési területek
különösen a Széll Kálmán tér és kapcsolódó területei a korábbi évtizedek áldozatos munkájának köszönhetően kialakult
kellemes kisvárosi hangulatú közterületek lettek. A közeljövő
feladata a többi városrészen is hasonló közterületi állapotok
elérése. A burkolt felületek, közlekedési területek, utcák, terek kialakításánál fontos lesz a klímaadottságok figyelembe vétele, különös tekintettel a vízelvezetés, illetve a helyben
szikkasztás megoldására. A burkolatok tervezésénél a kísérő
gyepfelületek és többszintes növényzet egyidejű tervezése, a
közterület-fenntartás szervezése a stratégia része kell, hogy
legyen, hogy valóban minőségi közterületalakításról beszélhessünk. A burkolatok anyagának, minőségének, fajtájának,
típusának kiválasztása - kapcsolódóan az utcabútorok, egyéb
köztéri elemek összehangolásához- koncepcionálisan végiggondolva a város arculatervezésének része kell hogy legyen.
Ha a visszatérő burkolati elemek fő funkciójuk kielégítésén túl
vizuális kapcsolatot is teremtenek, nagyban hozzájárulnak egy
jellemző településképhez.

Fasorok alkalmazása főleg külterületi utak, allék esetében az
ipari és a kertvárosi területeken indolokolt. A meglévő fasorok
esetében a folyamatos pótlás, fenntartás, kétsorúsítás célszerű.
Kiemelten megőrzendő a Rábafüzes felől bevezető út mentén lévő tölgy fasor, Jakabházán az egykori platánsor megmaradt példányai és a Várkert fasorai.
Az egyéb falusias területek utcahálózata és általános
természetközeli helyzete miatt kevésbbé célszerű homogén
fasorok ültetése, itt az utcafásításokat inkább a természetes
táji állapotot jobban modellező facsoportos, ligetes elrendezéssel a településszerkezetben kialakult teresedéseknél érdemes kialakítani.
A háromszintes növényzet meglétére minden esetben törekedni kell. Sövények közterületi alkalmazása indokolt, teresedések tagolása, gépjármű és gyalogos/kerékpáros forgalom
elválasztása esetén. Itt is ajánlatos a tájban jellemző lombhullató sövények alkalmazása, elsősorban 1-1,2m magasan nyírt
enyhén ívelt gyertyán sávokkal. Vegyes cserjefoltok ültetésével
további városi élőhelyeket biztosíthatunk az állatvilág számára.
Közterületi évelő virágágyak esetén éven át díszítő eltérő virágzási idejű kertészeti fajok társításával, inkább intenzív zárt
foltokban díszíthetünk, mint laza láncú sávokban.
Vizes élőhelyek, vízpartok, mélyfekvésű, lefolyástalan völgyi
területek a település zöldfelületi rendszerének meglévő, kihasználatlan elemei. Növénytársulásaihoz a környék erdőalkotóinak
vízközeli növényfajaiból célszerű válogatni. Kellemesen gazdagítaná a településképet égerligetek, fűzcsoportok, de akár lombos keményfák megjelenése a gondozott környezetben is.

Kiemelten kezelendőek a városi zöldterületek és zöldfelületek, parkok, kertek, ahol alapvető cél a a természetközeli és a
kultúrtájra jellemző növénytársulások fenntartása.
Szentgotthárd jelenlegi közterületi és a város kezelésében
lévő növényállománya már ma is kiemelkedő méreteket ölt. A
további fásítások, ligetek, parkok kialakítása, fenntartása során fontos az elmúlt években megkezdett kertészeti stratégia
folytatása. A meglévő növényállomány ápolása, pótlása, új területek feltárása különleges előnyt teremt a városnak. A települési zöld infrastruktúra elemeit, mint elsődleges levegőellátót a közművekkel egyenértékű hálózati elemként kell kezelni.
Parkfák kiválasztásánál: a nemesített kertészeti példányok
mellett célszerű gyümölcsfákból a régi tájfajták használata, illetve a természetes erdőalkotóink közül elsősorban a tölgyek,
illetve a helyi parkosítási hagyományokhoz illeszkedve kőrisek
vagy gyertyán ültetése. Szoliterként is javasolt nagyra növő
alma, körte fajok, szelídgesztenye illetve tölgyfélék telepítése.
Épített környezet mentén kerülendő a magas, zárt fájú örökzöldek használata, fenyő- és tujafélék alkalmazása, mivel kedvezőtlen hatással vannak az aljnövényzetre, és túlzott optikai
zárást adnak. A meglévő, túlnyomórészt a hetvenes, nyolcvanas években megjelenő divatként ültetett, mára túlnőtt városi
lucokat és ezüstfenyőket mielőbb lombos fákra kell cserélni.
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Rendkívül fontos és hiányzó közterületi elem az épített környezetben
megjelenő természetes vizek integrálása a városi szövetbe, egyúttal a
lakók életébe.
A parkszerűen fenntartott vízparti
területek hatalmas kiaknázatlan lehetőséget jelentenek, ahol nagy folyók és patakok egyaránt fontosak.
Gondozott aljnövényzettel, parti
sétányokkal, a közvetlen vízi kapcsolat megteremtésével egy új életminőséget hozhatnak a településen
élők és az idelátogatók mindennapjaiba.

Védelemre javasolt értékeink
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Melyek azok az elemek, amelyek esetében nem engedhetjük,
hogy az állandó változás megszüntesse őket? Mik azok a településképi jellemzők, amelyek egyediségük folytán olyan módon
járulnak hozzá Szentgotthárd város általunk ismert képéhez,
hogy megváltozásuk nyomán a kialakult képben hiány keletkezne? Hányféleképpen értelmezhető a településkép védelme?
Esetünkben a szemmel látható és kézzel fogható dolgok mellett vannak kevésbé látható, de településképi jellemzőket befolyásoló sajátosságok területi védelem szintjén jelentkeznek:
-Farkasfán a Belsőszeri utca, Alvég utca és Hegyi utca által
kijelült tömbben mind a településszerkezet, a beépítés módja,
a telekállapotok, a kerítésnélküliség, a zöldfelületek használatának módja a jellemző növényzettel magán viseli a kistáj valamennyi több évszázadra visszanyúló jellemzőjét, ezáltal a terület valamennyi jellemzőjével együtt megőrzendő.
-A város első kertvárosi területein, a Vörösmarty M., Petőfi
S., Dózsa Gy., Táncsics M, Rózsa F., Bethlen G, Tompa M. utcákban és a Szabadság téren az utcák telekállapotának megőrzése
mellett elsősorban az utcával párhuzamos gerincű magastetős
épülettömegek egységes településképi jellemzői igényelenek
fokozott figyelmet.
A még meglévő homlkzati ornamentika, díszítések, téglány cserépfedés a még meglévő fa nyílászárók utcai tok- és
szárnyszerkezete teljes utcaképi megjelenésének megőrzésével egyedi építészeti védelemre javasolt általában a századforduló környéki polgári belvárosban:
-a Széll Kálmán tér, a Kossuth Lajos utca a mentőállomásig, a
Deák Ferenc utca, a József Attila utca és a Szabadság tér valamennyi fennmaradt épülete esetében,
-a Hunyadi úton álló 19. századi és századfordulós gyárépületek igazgatási szárnyai, és a hozzájuk kapcsolódó első társasházak épületei esetében,
-a historizáló épületek mellett igazi kuriózumként megjelenő
selyemgyári bejárati épület és az egykori selyemgyári munkásszálló épületeének art deco elemeinél.
Továbbá általános védelmet kell, hogy élvezzen a település
területén lévő valamennyi köztéri szobor és műalkotás, valamint szakrális emlék.
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Helyi természeti védelem szintjén kiemelten kezelendőek a
város parkjai, a Várkert, a Liget, az 56-os emlékpark, a temetőkápolna melletti volt temető parkfái, a Füzesi úti és jakabházi
fasor, a Hársas-patak és a Hársas-tó, míg az országos ökológiai hálózat elemei esetében biztosítani szükséges a természetvédelmi érintettség fenntartását.

ZÁRSZÓ 8

Melyek a fejlődés lehetőségei egy olyan időszakban, amikor
a megnövekedett munkaerőpiac hatására egy újabb lakosságszám növekedési hullám várható?
A lakosság igényei változnak. A kertvárosok térnyerése után
mára ismét nagyobb kereslet mutatkozik a társasházi lakásokra.
A megváltozott életmód és életkörülmények új kihívások elé
állítják a várost. Ezek már a 21. század kihívásai. Lakótereket
építeni könnyű. Élettereket létrehozni összetett feladat. Egyegy ingatlanra lebontva is meg lehet tenni, de valódi eredményt
koncepcionálisan, rendszer szinten kezelve lehet elérni.
Ha a város adottságai közül az erősségeire akarunk összpontosítani, akkor a változatosságnak köszönhető eltérő életmódokat támogató bőséges kínálat fenntartása lehet az egyik
cél. Lehetőséget adni, hogy minden városlakó megtalálja a neki
és családjának, életszakaszának vagy életkorának, igényeinek
és igényességének megfelelő lakókörnyezetet, munkahelyet,
alapellátást biztosító és alapellátáson felüli, értékrendjének
megfelelő szolgáltatásokat.
Egy másik, ennél is jelentősebb adottság a gazdag természeti környezet közelsége, amit megőrizve, az épített környezetbe is tudatosan integrálva nem csak magasabb lakóminőséget, hanem valódi élettereket hozhatunk létre, különös
hangsúlyt fektetve a közösség számára biztosított, mikro- és
makroközösségek formálódását elősegítő közösségi terek, találkozási pontok kialakítására, a meglévők fenntartására.
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Egy-egy épület kialakítása esetében számtalan jó megoldás
kínálkozik mindenre. Egyáltalán nem biztos, hogy sablonok
meghatározásával, bármilyen uniformizálással kielégítő eredményeket érhetünk el. Ráadásul a szentgotthárdi térség beépített területeinek jó része történelmileg az esetlegesség bájával
épült, ez teszi egyedivé országos szinten. A városias fejlődést
sem szolgálja az épp most megtalált körülmények konzerválása. Az építészet alkotó tevékenység, és mint ilyen nem nélkülözheti az inividumot. Mindazonáltal nem lehet öncélú.
A környezetre való érzékeny reagálás mellett kell létrehozni
mindazt, ami funkcionálisan és esztétikailag is kielégíti az igényeket. Általánosságban elmondható, hogy minőségi anyagok
válaszásával és igényes részletek kialakításával, az egyszerűségre törekedve és tiszteletben tartva közvetlen és tág szomszédságunkat megfelelő épített környezetet alakíthatunk.

Reagálva a megváltozott és gyorsan változó globális körülményekre, tanulva mások tapasztalataiból és munkájából, figyelembe véve a hely adottságait olyan városkép létrehozására kell törekedni, ahol a települési zöld infrastruktúra elemei
egyenrangúak lehetnek az épített környezet részeivel.
Egy-egy ház nem állhat meg a vakolat vonalánál. Fontos a
járda, a fű, a fa, a virág, a bokor, a vizek megléte, megfelelő arányai és állapota. Az ember, az épített- és a természeti környezet hármas egységének, harmóniájának megteremtése egy
olyan általános cél, amely felé haladva mindhárom tényező
előnyben részesül.
Lehet fontos a párkánymagasság vagy az ornamentika, még
fontosabb az épületek jól megválasztott tömegaránya és színe,
harmonikus megjelenése, és lebonthatjuk a legapróbb részletekig az előírásokat, a lényeg valahol máshol rejlik.
Az együttélés normái, az, hogy nem terhelem a környezetemet, adott esetben nem hozok létre olyan épített környezetet, amellyel bántóan avatkozom bele abba a térbe, ahol élek,
hanem a lehetőségeimhez mérten jótékonyan javítom azt! Ez
lenne mindannyiunk közös érdeke. Egy település ugyanis közösség.
A város: közösség.
Amit a városban látok, az ennek a közösségnek a lenyomata. Egy település képe, a település arculata az ott élő közösség
arculata. A közösség arculatának formálása pedig nem csupán
egy szűk csoport feladata. Ami a települési tájban, az alakuló
városképben megjelenik, épp ezért mindenkié. Objektív felelőssége van benne minden ott élőnek.
A város él.
…és időben és térben változik. Nap mint nap alakítják a benne
élő emberek. Hogy holnap milyen lesz, az az egyes egyéntől és
a közösségtől egyaránt függ. Ha e könyv hatására a település
arculata és élhető közege a közösség egyre több tagjának fontossá válik, akkor a város és a városi közösséget alkotók minden tagja nagy eredményt ért el egy folyamat első lépéseként.
A változás állandóságát nem lehet kőbe vésni.
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Az arculati kézikönyv csak egy pillanatkép.
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