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BEVEZETÉS
Mottó:
„A természet mindenkori állapota a lélek tükre.
Jelen pillanatban még éretlen természetünké.
Az épített környezet az ember mindenkori
tudásszintjét tükrözi, így például a városszélek
tájba oldódása az ott élők tudatminőségének
megfellebbezhetetlen mutatója.
A városba egyre beljebb haladva több száz, néhány esetben több ezer év tudásszintjének információival találkozhatunk. Kivételesen torz esetekben csak az utóbbi emberöltőjével.“
Somlósi Lajos
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A Településképi arculati kézikönyv megalkotásának elsődleges célja a helyi identitás erősítése a természeti
és az építészeti értékek bemutatása által.
Másodlagos célja, hogy elősegítse a településkép védelmi rendelet megalkotását és támpontot nyújtson a
település fejlesztési és -rendezési tervek készítésekor.
A hely ismerete nélkül nem teremthető harmónia a
természeti és az építészeti életterek között, még rövid távon sem tartható fenn az élet továbbadásához
szükséges életminőség.
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PAKOD KÖZSÉG BEMUTATÁSA

Pakod község Zala megye északi részén, a Zala folyó bal- és jobb partján fekszik, Zalaszentgróttól 13 km-re, Zalaegerszegtől 21 km-re, észak-keleti irányban. Vasúton és közúton egyaránt megközelíthető. A szűkebb térség
a Nyugat-Dunántúl nagytáj egyik része. Az Alpokalja, melynek a Rábán inneni kavicstakaró déli részén, a FelsőŐrség, majd ennek folytatásaként a Vasi Hegyhát és keleten a Kemeneshát Zala-folyóhoz közelítő déli része a
község közigazgatási területét is lefedi.
A kistáj nagyrészt már Zala megyeészaki részét képezi, gyakorlatilag a Zala-kanyar jobb és baloldala, a Dötki- és
a Tilaji-patak által feltöltött terület, kisebb részben a Barabás-hegy lankás része.
Éghajlata átmenet a mérsékelten hűvösből a mérsékelten meleg és mérsékelten száraz zónába. A változatos
tájképű vidék települései kiinduló idegenforgalomnak is teret nyújtanak, a kedvező természeti adottságok jó
feltételeket biztosítanak ehhez.
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Pakod tájtérképe több sarkalatos
adottságot tár fel. Elsősorban az
északról és délről egyre csökkenő
magasságú földfelszín változatos,
tetszetős tájképe emelendő ki, de
figyelemre méltó a döntően egyutcás településszerkezet és meghatározó befolyással bír a település
melletti Zala folyó, a településen
áthaladó országos jelentőségű Zalaegerszeg-Sümeg közötti összekötő út nyomvonala. A termőterülettel való takarékos gazdálkodás is
megköveteli, hogy az új lakásépítés
területigényét elsősorban a belterületen belül, a még be nem épített
helyeken elégítsék ki. Az évek során
a falu törekedett arra, hogy a község központja a történelmileg kialakult jellegét megőrizhesse.
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Gazdagíthatja a községközponti megjelenítést a községbe érkező bekötőutak környezetének mélyépítési és
parképítési kiképzése, faluképi formálása, tájelemekkel történő gazdagítása.
A településtörténeti vázlata is utal arra, hogy a történeti térképen is láthatóan a Zala balpartján lévő települések
sorra fűződtek fel a nagyrészt ma is található útvonal mentén.
Pakod számára minden korban kedvező adottságnak számított, hogy a Zala-völgyében haladó főútvonal mentén fekszik. Talán ezzel a forgalommal magyarázható, hogy a 19-20. században – kis számban - zsidó lakosai is
voltak. A Tilaji-patakon már a 19. század elején 3 boltozatra épült téglahíd állt, biztosítva a zavartalan átkelést. A
település fejlődése a történeti térképeken jól követhető. Látható, hogy eredetileg útmenti település volt a főútra
merőleges utcával, az utca végén templommal.
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ÖRÖKSÉGÜNK

Műemléki érték
A faluban két nyilvántartott műemlék van. A római
katolikus templom és a Tölcsány major területén két
évszázaddal ezelőtt épült magtár.
A templom első említése 1342-ből származik. Keletelt
egyhajós félköríves szentéjzáródású templom. Északi oldalán sekrestye, dél-nyugati sarkában toron�nyal rendelkezik. A nyugati oldalán a főbejárat felett
két szoborfülke található melyekben Antiochiai Szent
Margit és Szent Katalin szobra áll.
A középkor elején épült templom a 16. században elpusztult majd 1717-ben megújították, 1752-ben bővítették, utolsó renoválása 2001-ben történt.
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A 19. században épült magtár
téglalap alaprajzú, szabadon álló
nyeregtetős épület. Fafödémes,
pallóterítéses belső kialakítás,
T-gerendás támaszsorral.
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ELTÉRŐ ARCULATÚ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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Történelmi településkarakter
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A település épített környezete a lakott területekre, a szőlőhegy egy részére és az állatartó
telepek épületegyütteseire osztható.
Ezek területi elhelyezkedése valószínűleg évszázadok óta változatlan. Komolyabb módosulást a vasútépítés és a motorizáció megjelenése
hozott. A közelmúlt mezőgazdasági fejlesztése
a nagyüzemi állattartó telepek megépítésével
kért helyet a község életében. Az országos utak
mentén, folyami átkelőhely hídfőállásaként
létesült a település. Pakod a több történelmi
településmagból „összenemezelődött“ falvak
egyik szép példája; a településrészek a folyó-
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völgy magasabb részein alakultak ki felkúszva a szőlőhegy lábáig.
A házcsoportok utcásodtak ugyan, de nem nőttek össze egészen
ma sem. A településszerkezet vonalas elemeit a következő alapvető elv összehangolása hívta életre.
Pakod mai településszerkezetének és területhasználatának meghatározója, hogy szántó- és rét, szőlő- gyümölcs gazdasági jellegű település.
A tájegységre jellemző, hagyományos utcakép a fésűs beépítésű,
oromzatos hosszúház típus. Ennek emlékei kevéssé maradtak
fenn. Többségben vannak a világháborút követő építési korszakok
épülettípusa.
A lakott terület egyedi telkekre bomlik. A régi településmag hagyományos, gazdálkodásra alkalmas hosszú telkeinek egy része már
helyrajzi szám szerint megosztott, de általában még egy tulajdont
képez. A múlt évtizedek át nem gondolt fölhivatali gyakorlata Pakodon is eredményez úttól, közterülettől elzárt zárványtelkeket.
A lakóépületek esetében a legrégebbi megmaradt típus az oromzatos, két-három ablakos háromosztatú parasztház.
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A megmaradt épületek jelentősen átalakítottak, általában rossz állagúak, többnyire csak egész portával
együtt értékelhetőek. A későbbi építkezések, átépítések során a polgárosodás jegyeit hordozó, utcával
párhuzamos gerincű vagy kontyolt, négyablakos típus
is megjelenik.
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Kialakult településkarakter
A fogalom meghatározás szerint az épített környezet a természet
tudatos építési munkával átalakított mesterséges része, amely
elsősorban az ember számára az egyéni és közösségi élet feltételeit biztosítja.
Pakod község esetében a jelenlegi településszerkezet és épített
környezet vizsgálata előtt kiindulási pontként célszerű megismerni a település történetét, kialakulásának módját. A történeti
visszatekintés során a település szerkezetének változásaiból,
adottságaiból következtetni lehet a község fejlődésére, korábban
betöltött szerepére, települési arculatának alakulására fokozatosan végigvezetve a kezdetektől napjainkig.
Az egyedi építési lakótelkeken jellemzően oldarhatáron álló épülettömegek helyezkednek el. Ezt a rendet még az újkori építkezések is figyelembe veszik. A közcélú épületek (templom, iskola,
polgármesteri hivatal, stb.) szabadonálló beépítéssel létesültek.
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A hajdanvolt porták hagyományos rendje már a múlté: háromosztatú parasztház, istálló, ólak, az udvarba a kút, a diófa vagy gesztenye, előkertben vagy a pajtán szőlőlugas nemigen lelhető fel, de
több utcában még jelentős gyümölcsfa állomány él.
Az Újfalu, valamint a vasúttól nyugatra kialakult településrész (Csányi utca környéke) már városias életmódot szolgáló
800-1500m2-es kiosztású telkekből áll. Sajnos a kialakult újkori
utcahálózat amúgy is szűkös térfalait ritkán szakítják meg terek.

Ezen falurészekben még a kereszetződésekben másutt gyakori
teresedések is hiányoznak.
Az Endes-major kúriaépülete és kiszolgáló épületegyüttese nagy
méretű telken, szabadonálló beépítéssel épült, ahogy a fontosabb
gazdaságszervező, uradalmi épületek is, mint például a malom.
A birtokok egykori kiterjedése és gazdagsága még kiolvasható a
gyümölcsösök megmaradt faállományából.
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Szőlőhegy
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Zala megye életében fontos szerepet játszott a szőlőművelés és
a borászat. Természeti adottságai
kedveznek az effajta gazdálkodási
módnak, hiszen dombok és völgyek
által tagolt területről van szó. Zala
megyében több mint 6000 hektár
szőlőültetvény található. Rendkívül
szétszabdalt birtokstruktúra jellemző. Szőlőültetvényekkel csak a
domboldalakon találkozhatunk kisebb parcellákba rendezve. Leginkább kordonos vagy bakművelésű
szőlősorokkal találkozhatunk, melyek között gyümölcsfák is ágaskodnak.
A szőlőfeldolgozó és bortároló épületek Zala megyében is sajátosnak
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és egyedinek mondhatók. Ízületes összefüggés figyelhető meg a borkészítési eljárás és a szőlőhegyen található épülettípusok fajtái között.
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A bortároló építmények jellegét, építőanyagát, formáját, térfogatát, beosztását nagymértékben befolyásolta, olykor meghatározta a produktum előállítási,
feldolgozási, értékesítési módja, eszközkészlete valamint a borkészítmény sajátossága is. Számos meghatározó tényező játszik szerepet a szőlőfeldolgozó
és bortároló építmények funkcionális kialakításában.
Először csupán a leszüretelt szőlő préselésére , saj-

tolására szolgáló eszközök tárolása, az időjárási viszontagságok elleni védelem érdekében készítették.
Kezdetleges “enyhelyelk” jelentek meg. Később ezek
továbbfejlődésével építették az első pincéket.
Zala megyében jellemzően a szőlőhegyen épített pince
az elterjedtebb, mely a felszíni bortárolásra alkalmas.
A Zalai Borvidéken föld feletti épületek, úgynevezett
présházpincéket találunk. A felszíni tárolás feltétele itt
abban adatott meg, hogy az itt termő szőlőnek magas
a csersavtartalma ,mely így biztosítani tudja a konzerválást
A zalai szőlőhegyi épületek felépítésnek szerkezetének kialakulástörténetéről elmondható, hogy az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladt. A szőlőhegyi
épületek igyekeztek kielégíteni az alkalmi vagy az állandó kintlakás igényeit.
A leghagyományosabb építmények az egyetlen boltozattal lefedett térből álló földel letakart pince. Ez után
következik amikor a boltozatos pince előtt áll egy ajtóval leválasztott présház. Rendszerint nyeregtetős,
padlásos épület, melyben tűzhely is helyet kapott.
Aztán fokozatosan bővültek a helyiségek, kezdetben
még egy lakószoba, istálló majd külön préshelyiség

is kiépítésre került. Nyugat-Dunántúlon alapjába véve a boronaépítkezés tipikus területe. A hatalmas erődetületek lehetőséget biztosítottak az alapanyagok
házzáféréséhez. A fal fenyőtörzsből vagy keményfagerendából, pallókból készült.
A boronapincéket tehát tölgyfa vagy más keményfa szálfákból ácsolták össze.,
kívül-belül agyaggal tapasztották és többnyire zsúppal fedték.
A szőlőhegyi “népi gazdaság” két típusát tudjuk megkülönböztetni. Az egyik a lakóépület és a pince. A másik a három hajlékból álló : pince-présház, lakóépület, istálló.
A hármas tagolású présházpincék voltak a legelterjedtebbek ezeket manapság is
megtalálhatjuk.
Téglalap alaprajzú, hosszanti oldalon középen elhelyezett ajtón keresztül tárul fel
előttünk a préshelyiség majd ebből jobbra-balra nyílt a lakószoba valamint a pince.
A padló mindenütt döngölt föld, a lakószoba és a pince padlásolt, mely eszköztároló és szénatároló szerepét töltötte be. A tetőszerkezet kontyolt nyeregtető. A 19.
század végén a 20. század elején épült “hegyi” házaknál előfordult már az oromzatos változat is. Itt ilyenkor a padlást nem belülről, hanem kívülről az oromfalon
keresztül lehetett elérni.
Az ajtók méretét a hordók mérete adta, az ablakok a lehető legkisebbek voltak, a
pincében leginkább csak a macskalyuk volt, mely a szellőzést mellett a rágcsálók
távol tartása miatt volt lényeges.
Az 1930-40-es években megváltozott a pincék felépítése. Egyrészt a korábbi építőanyagok megfogyatkoztak. A fát felváltotta a tégla, a szalma és a nádfedést a
cserép.
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Gazdasági területek
A külterület beépítésre nem szánt része főként mezőgazdasági és erdőgazdasági területekre oszlik. A korábbi nagyfokú erdősültséget a nagyüzemi gazdaság
táblásítása váltotta fel. Az elmúlt évek kedvezőtlen
változása, hogy a művelt táblákat elválasztó mezsgyesáv eltűnt terepet adva az erózió folyamatainak.
Bár több vízfolyás és forrás található a község terüle
tén, a kísérő galériaerdők állománya igen megfogyatkozott.

A gazdasági területek megjelenése általában ös�szefügg a településkapuk látványával. Az épített környezet egységes megjelenését az eltérő technológiai
igény miatt általában nem lehet elvárni, ezért a rendezett közlekedési területek és az egységes koncepció szerint megvalósított parkosításra kell helyezni a
hangsúlyt.
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JÓ PÉLDÁK, AJÁNLÁSOK
A település a természeti és az adott
kor építészeti adottságait kihasználva terjeszkedett. A település eltérő karaktereiből adódóan érezhető a stílusok változása. A jó példák
megismertetése és ajánlása változó részek kiemelésével történt, az
eredeti településmagoktól az új lakóövezetekig levezetve. A település
karaktereinek megfelelően alakult
ki a házak, épületek magassága.
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Az új utcanyitásoknál a fasorok telepítése legyen hozzárendelve a közműfejlesztésekhez és a közművek lehetőség szerint az utca egyik oldalán fussanak csak.
Gondoskodni kell az értékes növényzet, fák, fasorok helyi védelem alá
helyezéséről. Törekedni kell a régi gyümölcsfák megőrzésére, fajtagyűjtemény kialakítására.
A községben mint, oly sok más településen itt is nyomott hagyott a
XX.század váltakozó lakásépítési korszelleme.
A településen jól látható, hogy különböző időszakokban történt a terjeszkedések. Ennek megfelelően mindegyik beépített terület magán
viseli a kora gazdasági és társadalmi helyzetéből adódó adottságokat.
Teljesen eltérő lakóháztípusokkal találkozunk a különböző időszakokból. Akad olyan rész is ahol a lakosság anyagi helyzetét tükrözően épült

a település.
A településrészek karakterének megfelelően alakult ki az épületek
magassága. A beékelődött újabb építések esetén fedezhető azonban
eltérés, némely épület „kilóg” a tömegből, maradandó nyomot hagyva
az utcaképben.
A ma még beépítetlen területek ezen szempontból szabályozottabbnak tekinthetők. A jövőben is törekedni kell a karakternek megfelelő
magasságok követésére.
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ÁBRAGYŰJTEMÉNY
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Az ábragyűjtemény, mint bármely automatizmus, csak gondolatébresztőként szolgálhat értékvédelmi ügyekben. A gyűjtemény
nélkülözi a hely, a rendeltetés, a természeti és épített környezet ismeretét. Alkalmazása a település főépítészével történő egyeztetés
során nyer majd értelmet.

tetőidomok, tető hajlásszög

épületmagasságok illeszkedése
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beépítési módok
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FORRÁSMEGJELÖLÉS
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Pakod község Településfejlesztési és Településrendezési
eszközei és ezen dokumentumok megalapozó részei
Hagyományos szőlőhegyi építészet; -Kontra Júlia
http://pakod.hu/
https://www.google.hu/maps/
https://www.google.com/
http://tak.lechnerkozpont.hu/
https://pinterest.com/
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