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BEVEZETÉS
Tisztelt Olvasó!

Régi petőfiszállási legenda, hogy a törökvész idején a templomi szentségeket egy kútba rejtette a nép, hogy el ne vigye, tönk-
re ne tegye a hódító. Hasonlóképpen lényeges védenünk településünk értékeit ma is, s ebbe beletartoznak természeti szépsé-
geink és épített örökségünk – középületeink, lakóházaink is. Fontos, hogy úgy építkezzünk a jövőben, s felújítást is csak olyan 
formán eszközöljük, hogy az belesimuljon a településképbe. E könyv segíteni kíván abban, hogy aprólékosan meghatározzuk, 
hogy mire ügyeljen a jövő építtetője, felújítója.

Szász János
polgármester
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Tisztelt érdeklődők!
Petőfiszállás Község jelenlegi és leendő lakosai!
Kedves Kollégák!

Hiszem, hogy csak a természeti környezet, a hagyományok és a jelenkori kultúra harmóniája tehet egy lakóhelyet valódi ott-
honná. Petőfiszállás egyike azon magyarországi községeknek, amelyek mindhárom fontos érték letéteményesei. Lakóinak 
szorgalma, fáradhatatlansága, élő hagyományai és az új iránti befogadókészsége a falu jövőjének legfontosabb zálogai.

Jelen Arculati kézikönyv aligha tudja visszaadni a helyiek közösségformáló erejét, a település egészét átszövő életet, ami a 
községre látogatót fogadja. Ennek ápolása, fenntartása a mindenkori lakók feladata. E most közreadott kiadvány mindössze az 
épített és táji környezet azon jellemzőit rögzítheti, amelyek ennek az életnek a kereteit biztosítják.

Bízva abban, hogy a benne megfogalmazott javaslatok a jelenlegi és leendő lakosság, illetve a szakma számára is érdeklődésre 
tarthatnak számot, ajánlom szeretettel a könyvet valamennyi olvasónak magam és szerzőtársaim nevében:

Mizsei Anett
okleveles építészmérnök, szakíró
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TÖRTÉNET
Petőfiszállás Kiskunfélegyházától délre, Bács-Kiskun megye keleti határvidékén 
található. Mai közigazgatási területe az egykori Ferencszállás nevű település és 
Pálosszentkút együtteséből alakult ki, a külterületét képező tanyavilággal együtt 
összesen 7778 hektár nagyságú. Lakossága mára több mint 1500 fő. A felszínre 
hozott régészeti leletek arra utalnak, hogy már a középkorban lakott volt mindkét 
településrész, habár a történelem során többször teljesen elnéptelenedett, helyén 
egyes időszakokban csak legelőként használt pusztaság terült el. 

Ferencszállás újkori történetének kezdetén először a szétszórtan elhelyezkedő ta-
nyavilág jött létre és népesült be. Pálosszentkút történetében meghatározó az a 
legenda, amely szerint 1791-ben egy, a nyáját legeltető pásztor éjszaka új forrást 
fedezett fel, amelyből csodálatos látomásként Szűz Mária alakja bontakozott ki a 
szeme előtt. Ettől fogva a felfedezett forrás központi szerepet játszott a közösség 
alakulásában. Habár az egykori – feltételezhetően Árpád-kori – templom nem ma-
radt fenn, 1875-ben új építkezésbe fogtak a hívek, 1885-től pedig hivatalosan is 
búcsújáró hely lett. A forrást időközben a környékbeliek kúttá alakították, s az így 
kialakult zarándokhely idővel – 1939-től – az idetelepülő, magyar alapítású pálos 
rend egyik legjelentősebb hazai kegyhelyévé vált. Az 1950-es évben a kommunis-
ta hatalom a rendet feloszlatta, két atya vértanúságot szenvedett. A környékbeliek 
azonban egészen a rendszerváltásig, a rend visszatértéig gondozták a pálosok egy-
kori területét. Vezér Ferenc szerzetes testvér emlékét ma a településtől a temető-
höz vezető, nemrég ültetett fasor őrzi. A pálos atyák nyitottsága, közvetlensége ma 
is közösségformáló hatású a faluban.
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A XX. század közepe más változást is 
hozott a terület életében. A szétszór-
tan elhelyezkedő tanyák lakóit ekkor 
telepítették át az újonnan beépített, s 
máig működő belterületre. Ebben az idő-
szakban nyerte el községi rangját és mai 
nevét, amely az egykor itt földet bérlő 
Petrovics – Petőfi – családra emlékez-
tet. A falusiasodás ezen időszakában a 
tanyavilág elnéptelenedett, ugyanakkor 
ma újra egyre népszerűbbek ezek a kül-
területi ingatlanok. Sokan gazdálkodás, 
családalapítás céljából költöznek ide, fel-
ismerve a vidékben rejlő lehetőségeket, 
partneri viszonyba lépve a helyi közös-
séggel, esetenként olyan új fejlesztések 
ötletét is magukkal hozva, mint például 
a Herman Ottóról elnevezett tanösvény 
megvalósítása.

Petőfiszállás ma önálló önkormány-
zattal, iskolával, óvodával, faluházzal, 
gyermekjóléti szolgálattal, postai, vasúti 
szolgáltatással és buszközlekedéssel 
rendelkező, folyamatosan fejlődő, népe-
sedő település.
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A TELEPÜLÉSSZERKEZET 
FEJLŐDÉSE, KIALAKULT 
ADOTTSÁGOK
A község sajátos története természe-
tesen a településszerkezet fejlődésén is 
nyomot hagyott. Ennek következtében 
a terület alapvetően három egységre 
bontható. Körülbelül 100-120 esztendős 
az a szórt tanyavilág, amely a táji kör-
nyezettel intenzív kapcsolatot ápol, itt 
a mai napig fennmaradt a hagyományos 
életmód és építészet. Petőfiszállás Ma-
gyarország második legnagyobb, s ami 
még ennél is fontosabb, máig élő tanyás 
települése. 

Belterületét az 1950-es években ala-
kították ki, az akkoriban szokásos tí-
pustervek, a körülbelül tízszer tíz méter 
alapterületű „kockaházak” alkalmazá-
sával. A korszakból adódóan a hagyo-
mányos, organikusan fejlődő falvaktól 
eltérően nem alakult ki az általában a 
templom köré szerveződő településköz-
pont. Ehelyett a sportpályák közelében, 
a faluház és az általános iskola előtt ta-
lálható a falu főtere, a Kossuth Lajos, Ady 
Endre és Fekete László utcák által hatá-
rolt, beépítetlen, parkosított területen. 
Itt áll meg a települést többek közt Kis-
kunfélegyházával összekötő buszjárat 
is. A község másik, intézményi központja 
a Kossuth Lajos és Rákóczi utcák talál-
kozásának környéke, ahol a polgármes-
teri hivatal, a szolgáltatóház és az orvosi 
rendelő található, a régi, műemléki vas-
útállomás közelében.

A harmadik egység a falu szakrális köz-
pontja, amely részben a pálos rend terü-
letét, részben a temetőt foglalja magá-
ban. Ezt a faluval fasor szegélyezte út 
köti össze. A központtól kissé távolabbi 
fekvését tekinthetnénk hátránynak is, 
ugyanakkor a tanyavilág és a belterület 
határán elhelyezkedve a település e két, 
markánsan eltérő területének szellemi 
összetartozását, együttélését is szim-
bolizálhatja.



A tanyavilág – Petőfiszállás építészeti értelemben vett legértékesebb, s egyben a lakosság 65%-ának otthont adó területe – 
ugyanakkor szerényen meghúzódik a fasorok és ligetek árnyékában. Az autópályán elsuhanva alig érzékelhető a tájat benépe-
sítő élet, megismeréséhez közelebb kell férkőzni hozzá. Bejárását összesen 200 kilométer hosszú dűlőúthálózat teszi lehetővé.

A belterület meghatározó jellemzője a zöldesített jellege. A széles utcák két oldalán változatosan beültetett zöldsávok húzód-
nak, amelyek a házak kerítései mögött ugyancsak szépen gondozott kertekben folytatódnak. Dacára annak, hogy a XX. század 
közepén „mesterségesen” telepítették, mára beilleszkedett a tájba, s e gondosan ápolt zöld „szigetet” elhagyva rövid úton 
elérhetőek a festői szépségű, évszázados tanyák.
 
A pálos rend központja a szerzetesi világ és a közösség találkozására teremt lehetőséget. Gyepes-fás kertben áll az egykori 
forrást befoglaló kút, két oldalán hosszanti elrendezésű árkádsorral, a templom, egy kisebb kápolna, a zarándokház, Szűz Mária 
tiszteletére berendezett múzeum, illetve a lourdes-i Madonna-jelenést megidéző grotta. Az épületegyüttes hátterét, az elvo-
nulásokhoz szükséges csendet és nyugalmat a természeti táj biztosítja.

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VIZUÁLIS MEGJELENÉSE
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A település képét – mint azt az eddigi-
ekben is láthattuk – jelentősen befolyá-
solta történelme és elhelyezkedése az 
alföldi tájban. A sík vidéket ligetes erdők, 
a jószág deleltetésére szolgáló facso-
portok és kisebb vízfolyások szabdalják. 
Közöttük legelők, szántóföldek terülnek 
el. A belterület átmenő forgalommal 
nem terhelt, ugyanakkor a külterületet 
átszeli az M5-ös autópálya, amely mellé 
több benzinkút és étterem is települt.
 
Egyharmad részben Petőfiszálláshoz 
tartozik a Péteri-tó. Az itt létrehozott 
és a Kiskunsági Nemzeti Park által ke-
zelt Péteri-tavi madárrezervátum ter-
mészetvédelmi területe nemcsak vé-
dett madárfajok fészkeléséhez biztosít 
nyugodt körülményeket, de más érté-
kes fajok – halak, kétéltűek, emlősálla-
tok – élőhelye is. A terület szép példája 
természet és ember elválaszthatatlan 
kapcsolatának: a Péteri-tó közelében ta-
lálhatók a település kiemelkedően szép, 
autentikus formában fennmaradt tanyái, 
amelyeken részben ma is hagyományos 
gazdálkodás zajlik.
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TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK
Lakóházak esetében a hagyományos építkezési mód Petőfiszállás környékén a téglaalapokra rakott, vakolt vályog, vályog-
tégla vagy téglafalazat, fa tetőszerkezettel. Egynéhány régi házon még ma is megfigyelhető, hogy a tetőkön a gerinc mentén 
cserépfedést, alatta, a többi felületen nádat alkalmaztak. A Magyarországon sok helyen szokásos, körülbelül 6 méter széles 
és hosszan, akár 10-12 méteren elnyúló parasztházakat itt gyakran bővítették kisebb szobával, „ganggal”, amely esetenként a 
háznál nagyobb, osztott üveges ablakot és laposabb cserépfedést kapott.

A település belterületi részére jellemzőek az 1950-es évektől kezdve országosan elterjedő „kockaházak”, amelyek körülbelül 
100 négyzetméteres alapterülettel, vakolt téglafalazattal és cserépfedéssel épültek, típustervek alapján. A gazdálkodás, kert-
művelés eszközigényeire reagálva idővel egy részük a telek hátsó része felé kiszolgáló épületrészekkel, tárolókkal bővült.

Az 1980-as, 1990-es évektől kezdve épültek kétszintes, nagyobb méretű családi házak is a községben. Ezek jelenlétét a meg-
változott igények és életmód indokolhatták, ugyanakkor a nagyobb tömegű házak sok esetben nehezen illeszkednek a földszin-
tes házak sorába, szemben a közel azonos méretű, egy szintes épületekkel, amelyek nagyjából egységes tájolást, kilátást, be-
napozási viszonyokat nyújtanak. Kétszintes épületek leginkább a település délnyugati szélén, az Árpád út mentén találhatóak. 

A XX. század közepén, típustervek alapján épült házak esetében jellemző a vakolt felületek okker és vöröses színezése, több 
helyen változatos, festett mintázatokkal. (E jelenségről Katharina Roters fotóművész „Hungarian Cubes” címmel könyvet is ké-
szített.) Az épületek homlokzati síkjából kiugró tagozatok kevésbé jellemzőek, habár találunk erre is szép példákat a településen 
belül. Az újabb építésű, kétszintes épületek kívülről általában fehér vagy világos színű nemesvakolatot kaptak. A házak abla-
kai, ajtói többségben faanyagúak, sötétbarna, sötétzöld festéssel. A tetőfedés az utóbbi időben általában kerámiacserép, ami 
időtálló, esztétikus és hagyományos megoldás. Korábban szokásos volt a gerinc mentén cserépfedést, a tetőfelületen viszont 
nádat alkalmazni, ez azonban ma már csak elvétve figyelhető meg a tanyavilág egyes házain.
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Az utcaképekben nagy szerephez jut a 
növényzet. A széles utcáknak a burkolt 
felület csak egy kis részét foglalja el, 
amelynek két oldalán gyepes, fákkal és 
cserjékkel beültetett zöld sáv húzódik. 
Ahol a házak közvetlenül az utcafronti 
telekhatáron állnak, a növényzet ott is 
csökkenti a zajt, a port. A fák a nyári me-
legben árnyékolják az ablakokat, ősztől 
tavaszig viszont – elhullatva a leveleiket 
– beengedik a melengető napsugarakat. 
Másutt a szépen gondozott utcai zöld 
sáv a kerítés mögött általában előkert-
ben folytatódik. A kerítések általában 
áttörtek, fém- vagy faanyagúak. Sok he-
lyen tégla- vagy betonlábazat és pillérek 
tartják; helyenként különösen szép, tég-
lából épített kapuzatokat is találhatunk a 
házak között.

A településhez tartozó mezőgazdasági 
profilú külterületet ritkábban lakott, ta-
nyák népesítik be. A szántók, ligetek kö-
zött elszórtan található épületek mellett 
kiemelkedő értéket képvisel a Péteri-tó 
közelében található tanyacsoport, ahol 
az épületek közel eredeti formájukban 
maradtak fenn. Megfigyelhetőek a lakó-
házzal és melléképületekkel körbevett 
gazdasági udvarok, a régióban hagyo-
mányos vályog- és téglaépítészet. A la-
kóházakat 40-45 fokos hajlásszögű cse-
réptető fedi, helyenként a hagyományos 
formában megjelenő náddal kiegészítve.
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Petőfiszállás fontos kulturális és épített 
örökségét képezi a máig fennmaradt ta-
nyavilág. 950 ma is álló tanyájából 650 
lakott. Habár egy részük későbbi sorsa 
idősödő tulajdonosuk miatt kérdéses, 
optimizmusra ad okot, hogy egyre több 
az újonnan idetelepülő lakó. Az egymás-
hoz hasonló módon megépített porták 
értéket képviselnek, annak a szétszórt, 
dűlőkre felfűződő településszövetnek a 
részeként, amely a jellegzetes tanyasi 
életmód és építészet egyik utolsó élő, 
jóformán sértetlenül megőrzött példája.

A belterületen, viszonylag fiatal telepü-
lés lévén egy, elsősorban a közösség éle-
tében fontos szerepet játszó parkosított 
terület említendő, amely az iskola és a 
faluház előtt terül el. Itt indul a faluház 
kertjében kanyargó Herman Ottó-tan-
ösvény, illetve a község sportpályája is 
a közelben található. A fákkal árnyékolt, 
gondozott közkertben áll Petőfi Sándor 
nemrég felújított, modern megjelenésű 
kő mellszobra. Ugyanitt állítottak 2008-
ban kőkeresztet a pálos rend megalapí-
tásának 700. évfordulójára. 

A település másik köztéri szobra a pol-
gármesteri hivatal közelében látható 
alkotás, amely Szent Vendelt, a pászto-
rok védőszentjét ábrázolja egy borjúval 
és egy báránnyal  – utalva az egykori 
életmódra és a szentkúti forrás felfede-
zésének legendájára is. A szobor állítását 
helyi pásztorok kezdeményezték még az 
1800-as évek elején, de csak 1849-ben 
kerülhetett rá sor. A barokk stílusú al-
kotáson eredetileg a bárány mellett egy 
puli volt látható. Az 1950-es években le-
döntött szobrot 1985-ben restaurálták, 
ekkor váltotta fel a terelőkutya megron-
gálódott szobrát a borjú.

3
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Délkeletre fordulva két régi vasúti épü-
let található az út mentén. Petőfiszál-
lás vasútállomás a XX. század első 
harmadában épült, a magyar vasúti 
építkezések korábbi időszakából ma-
radt ránk. Kiemelt középrizalittal, tégla 
sarokarmírozással és nyíláskeretezé-
sekkel korának egyik kiemelkedően szép 
falusi állomásépülete. Állapota felújí-
tandó, ennek ellenére jelenleg is ellátja 
funkcióját s a falu kiemelkedő építészeti 
emléke. Nem messze tőle valószínű-
leg hasonló korú raktárépület található, 
nyerstégla-falazattal, oromfalán kör 
alakú ablakkal, délnyugati hosszhomlok-
zatán ívelt zárású nyílásokkal. Jelenleg is 
raktárként használják. Az egyébként vé-
delmet élvező állomásépülettel értékes 
együttest alkot.

Sajátos megjelenésű, egyedi ipari épület 
a Bácsvíz Zrt. használatában álló kis-
méretű, kör alaprajzú torony. A telepü-
lés szélén, a Móra Ferenc utcában álló 
építmény egy hidroglóbusszal szolgálja 
a község ivóvízellátását. A torony föld-
szintje keretezett nyílásokkal átlyugga-
tott, máskülönben tömör falú henger, 
kiugró bejárattal. Az emelet nagyobb 
átmérőjű, szalagszerűen körbefutó üve-
gezett megnyitással. Petőfiszállás bel-
területének egyetlen, modernista építé-
szeti hagyományok nyomán épült ipari 
kuriózuma ez.
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A község belterületén nem jelölhetők ki 
markánsan eltérő beépítésű területek. A 
merőleges rendszerben rajzolt utcaháló-
zatot jellemzően földszintes lakóházak 
népesítik be. Általánosan elterjedt a sza-
badon álló beépítési mód, vagyis a házak 
a telek határaitól elhúzva és egymástól 
távolabb helyezkednek el. 

A leggyakoribb épülettípus az 1950-es 
évektől elterjedt négyzetes vagy L-ala-
kú alaprajzzal épített 100 négyzetmé-
ter körüli lakóház, amelyet sátortetővel 
fedtek le, falait általában kőporos vako-
lattal látták el, és okker, vöröses, bordó 
színekre festették. Megfigyelhető, hogy 
a telkek hátsó részén utóbb melléképü-
letekkel egészítették ki az egyébként 
kompakt formájú lakóházakat.

Elvétve találhatóak beépített tetőtér-
rel, esetleg megemelt tetővel kialakított 
kétszintes, az 1980-as évektől épített 
jellegzetes lakóházak is a település-
szövetben. Ez a jellemző épülettípus az 
Árpád út északkeleti oldalán és az Erkel 
Ferenc utcában is megtalálható. Jellem-
ző a fehér vakolat, és az utcára merő-
leges gerincű, 40-45 fokos hajlásszögű 
tetőidom.

A községen belül a közintézmények, 
üzletek nem koncentráltan, hanem el-
szórtan helyezkednek el, földszintes 
épülettömegeik nem válnak el élesen 
a lakóházak sorától. A falu szélén cipő-
üzem, illetve néhány egyéb vállalkozás 
alkot ipari-termelő profilú területet.
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2. PÁLOS RENDI KEGYHELY, NOVICIÁTUS ÉS ZARÁNDOKKÖZPONT

A település méretéhez képest viszonylag 
kis kiterjedésének dacára egyedi beépí-
tése és funkciója indokolja, hogy önálló 
területként tartsuk számon. A község 
sírkertjének közelében található, a te-
lepülésközponttól délnyugati irányban. 
Az egykori zarándoklatok célpontjául 
szolgáló forrás környezete több lépcső-
ben épült ki, részben a környék híveinek, 
részben a pálos szerzetesek munkájá-
nak köszönhetően. 

A Szűz Mária Születése templom mel-
lett ma zarándokszállás, gazdasági és 
kiszolgálóépületek, egy kisebb, rendkí-
vül míves, téglából épített kápolna és 
több kültéri gyülekezeti hely is várja a 
szerzeteseket és a híveket. Ilyenek a 
kőből rakott grotta, illetve egy korábbi, 
feltételezhetően az 1930-as években 
megkezdett templomépítkezés árkádos 
oldalfalai, utóbbiak a forrást befoglaló, 
szoborral díszített kutat fogják közre.

1. TELEPÜLÉSKÖZPONT



3.1 RITKÁN LAKOTT TANYAVIDÉK

A külterület nagy részén még fellelhe-
tőek az egykori gazdálkodó életmód-
hoz igazodó porták. Egy részük sajnos 
elhagyatott, romos állapotú, számos 
azonban ma is lakott, néhányukat pedig 
tulajdonosai felújították vagy legalábbis 
rendszeres karbantartással megóvják a 
pusztulástól. Hagyományos kialakítású, 
egykori formájában megőrzött, cserép- 
és nádtetővel fedett, fehérre meszelt 
falú épületek kis számban találhatók a 
területen. 

A még álló, közel eredeti formában 
fennmaradt porták megőrzése, helyre-
állítása, a bennük kialakítható életmód 
népszerűsítése a település arculata 
szempontjából fontos tényező.

3.2 TELEPSZERŰ TANYASI 
TERÜLET

A Péteri-tó Petőfiszálláshoz tarto-
zó partszakasza mentén fennmaradt 
épületcsoport a tanyás vidéken belül is 
kiemelkedő értéket képvisel. A porták 
elrendezése a különálló, udvarok köré 
lazán szerveződő épületekkel ellátott 
tanyákhoz hasonló. A ligetes erdők és a 
vízpart közé beékelődő kis telep, „szom-
szédság” sajátos helyi atmoszférája mi-
att védelme, fenntartása javasolható.

A telkek a Péteri-tavi madárrezervátum 
területével határosak, így az e tanyákon 
zajló élet mindenképpen kölcsönhatásba 
kerül az értékes természeti élőhellyel. 
Optimális esetben ezen a területen fenn-
tartható a tanyasi élet, a természettel 
összhangban művelt, hagyományos 
kistermelői gazdálkodás – a rezervátum 
érdekeit mindenkor szem előtt tartva.
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3. TANYÁS TERÜLETEK
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4.1 A TELEPÜLÉS KÖZPONTJÁBAN  
ELHELYEZKEDŐ KÖZPARKOK

A község faluháza előtt található közkert 
a közösség és a településkép szempont-
jából is jelentős, rendezett, fás-gyepes 
terület, mely a busszal érkezők számára 
Petőfiszállás „kapuja”. Látványa, mikro-
klímára gyakorolt pozitív hatása miatt 
jelenlegi formájában is értékes. Tovább-
fejlesztése  kertészeti, tájépítészeti 
eszközökkel lehetséges, a meglévő fák 
megtartása, védelme mellett.

A Kossuth Lajos utca és a Rákóczi utca 
találkozásánal a közelmúltban kialakí-
tott másik park területe játszótérrel, kis 
pavilonokkal pihenésre, találkozásokra, 
beszélgetésre alkalmas. E látvány, s az 
itt elhelyezett helytörténeti tájékoztató 
tábla fogadja a községet vonattal meg-
közelítő vendéget. Faanyagú pihenőhely 
és harangláb épült ide, az út mentén a 
frissen telepített csemetékből idővel pe-
dig hűs árnyat adó, sűrű lombozatú fasor 
fejlődhet

4. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
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4.2 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI 
TERÜLETEK

A települést mára az ember által alakí-
tott kultúrtáj veszi körbe. Az egykor vad 
alföldi pusztát szántóföldek, legelők és 
ligetes erdőgazdálkodás váltották fel. Az 
emberi beavatkozás ellenére azonban a 
táj továbbra is értékes lelőhelye számos 
hazai és átvonuló madárfajnak, emlős-
nek, kétéltűnek és hüllőnek. A termé-
szettel való harmonikus együttműködés 
a mezőgazdaság folytatása mellett is le-
hetséges, az egyensúly megtartása em-
bernek és környezetének elemi érdeke.

4.3 PÉTERI-TAVI MADÁR-
REZERVÁTUM 

A Kiskunsági Nemzeti Park kezelé-
sében álló terület a vidék kiemelkedő 
természeti értéke. E fajokban gazdag 
természeti kincs megóvása nemcsak 
településképi szempontból, regionáli-
san, hanem országos szinten is jelentős 
eredmény. A szomszédságában fekvő 
tanyákkal együtt ember és természet 
békés együttélésének kiemelkedően 
szép példája lehet.

A természeti adottságok és az embe-
ri tevékenység kölcsönhatása ideális 
esetben egymást kiegészítve, harmo-
nikus egységként hozza létre és alakítja 
a településeket. Előfordul, hogy ezt az 
organikus folyamatot valamilyen emberi 
beavatkozás, gazdasági vagy természe-
ti változás megakasztja, félbeszakítja 
vagy teljesen új mederbe tereli. Valami 
ilyesmi történt Petőfiszállás esetében a 
XX. század közepén, amikor a központi 
tervek szerint létrehozták a belterületi 
falusias beépítést. Most, több mint fél 
évszázad elteltével azt láthatjuk, hogy 
az itt élők belakták, maguk képére for-
málták a települést, miközben sikeresen 
megőrizték a korábbi – és teremtettek 
újabb – hagyományokat, fenntartva a 
területen életmódjukat, az egykori ta-
nyavilágot vagy épp Szentkút szakrális 
központját.

A következő évtizedekben folyamatos, 
fokozatos fejlődésre lehet számítani, 
ismét esély van rá, hogy a természeti 
környezettel és a korábbi generációktól 
örökölt épített és táji elemekkel össz-
hangban lassan és fokozatosan építsék-
szépítsék Petőfiszállást jelenlegi vagy 
eljövendő lakói. Ehhez azonban elenged-
hetetlen a meglévő értékek ismerete, a 
tájhoz és épületeihez való kötődés. 

E most következő fejezetben olyan ja-
vaslatok találhatók, amelyek talán se-
gítségére lesznek az érintetteknek, hogy 
a település összképébe illeszkedő, a ki-
alakult értékeket megtartó, megvédő, 
ugyanakkor a mai életmódnak, esztéti-
kai elvárásoknak és komfortkövetelmé-
nyeknek is megfelelő épületeket hozza-
nak létre. Ezen ajánlások természetesen 
nem írják fölül az érvényes jogszabá-
lyokat, rendeleteket, valamennyi építési 
tevékenységnek azokkal összhangban, a 
helyi építési szabályzatban, vagy az azt 
követő építési szabályzatokban foglal-
taknak megfelelően kell történnie.

5
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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UTCÁK
Petőfiszálláson széles utcákat alakítot-
tak ki. Ennek köszönhetően a zöldfelüle-
tek, kertek aránya a belterületen is igen 
magas, ami a településkép szempontjá-
ból meghatározó, előnyös tulajdonság. A 
széles utcáknak csak kis része aszfalto-
zott, mellette két oldalt gondozott, nö-
vényzettel telepített zöldsáv húzódik. A 
csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkok 
mentén gyümölcs- és díszfák sora, cser-
jék, virágzó egynyári és gyógynövények 
találhatók. E változatos, mégis ápolt 
képet mutató terület teszi az utcákat a 
község életének tereivé, túlmutatva a 
puszta közlekedési lehetőségeken.

Sajátos jellegük megtartása éppen ezért 
az épített környezet rendben tartásá-
val, fejlesztésével egyenértékű feladat. 
Petőfiszállás arculatában e zöld, ker-
tesített tengelyek kulcsfontosságúak. 
Az épületekhez, a két közpark hangula-
tához illeszkedő, jellemzően faanyagú 
utcabútorokkal, tájékoztató táblákkal, 
ültetőládákkal továbbrendezhetőek, 
gazdagíthatóak ezek a területek is, ösz-
tönözve a rajtuk zajló közösségi életet.
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KERTEK
A lakóépülethez tartozó kert hozzájárul az otthonossághoz, 
a természettel való kapcsolat fenntartásához. Közérzetünk 
szempontjából látványa, használhatósága közel ugyanolyan 
fontos, mint a házé, éppen ezért érdemes már a tervezés első 
pillanatától a ház és a kert egységében is gondolkodni.

Petőfiszállás arculatában a gondozott kertek nagy szerephez 
jutnak. Az itt élők láthatóan szeretik, ápolják telkük zöld felüle-
teit. Az újonnan épített házak esetében is érdemes nagy hang-
súlyt fektetni a több szintű, változatos növényzet telepítésére. 
A színes vagy zöld lombú díszfák, cserjék, gyümölcsfák minden 
évszakban kellemes környezetet teremtenek a ház körül, de a 
kert részét képezhetik burkolt felületek, járdák, teraszok. Ezek 
kialakításánál, anyaguk megválasztásánál érdemes a későbbi 
esetleges változtatásokra is gondolni. A földbe süllyesztett lé-
pőkövek, téglaösvények nemcsak a szemnek kellemesebbek a 
lebetonozott felületeknél, de könnyen eltávolíthatóak vagy át-
helyezhetőek, engedik lélegezni és elegendő vízhez jutni a ter-
mőréteget is, építésük során pedig nem szivárog szennyezett 
víz a termőtalajba. 

Kisebb tó, csobogó, sziklakert az egyéni ízlésnek és szándéknak 
megfelelően részét képezheti a kialakított kertnek, nyáron hű-
sítve, a forró időszakban is javítva a mikroklímát.

Építészeti útmutató | 29



30 | Építészeti útmutató

1. TELEPÜLÉSKÖZPONT

ÉPÜLETTÖMEG, TELEPÍTÉS

A lakóházakkal benépesített területeken a szabadon álló be-
építési mód az általános. Ez azt jelenti, hogy az épület a te-
lekhatároktól néhány (általában legalább három-öt) méterre 
helyezkedik el, kellő távolságot tartva a szomszédoktól és a 
kerítéstől azért, hogy akár valamennyi oldalon ablakok, te-
raszajtók nyílhassanak. Ebben az esetben érdemes is kihasz-
nálni a tájolásban rejlő lehetőségeket, számolva a nap járásá-
val az évszakoknak és napszakoknak megfelelően, illetve az 
egyes helyiségek optimális megvilágításával. Minderre érde-
mes már a telek kiválasztásakor figyelmet fordítani. Gondol-
junk csak bele, milyen jó reggel frissen ébredni az első napsu-
garakra, vagy milyen szép a naplemente a teraszon üldögélve!

A házak változatos megjelenésük mellett egyes, de fontos jel-
lemzőikben osztoznak, s ez elegendő, hogy egységes, illesz-
kedő képet mutassanak. Elhelyezésük, méretük, tömegük és 
alakjuk, valamint kerítéseik és előkertjeik hasonlóságai alakít-
ják ki azt az emberi léptékű, élhető környezetet, amely a szom-
szédságokon vagy akár az egész településen belüli közösséget 
is jellemzi. Elsősorban földszintes, magastetős épülettömegek 
találhatóak a belterület nagy részén. Új épületeknél is javasol-
ható e méret megtartása, ami nemcsak a településkép szem-
pontjainak felel meg, de illeszkedve a kialakult állapotokhoz 
az sem fordulhat elő, hogy túl magas épületünkkel elrontjuk 
szomszédaink kilátását vagy benapozását.

Az Árpád utca középső szakaszának, illetve az Erkel Ferenc 
utca egy részének jellemzően kétszintes, kertjükben szaba-
don álló épületei az utcára merőleges tetőgerinccel és azzal 
párhuzamos oromfallal rendelkeznek. Új ház tervezése esetén 
hasonlóan egyszerű téglalap alaprajzú tömeget érdemes el-
helyezni, amelynek tetőtere hasznosítható. Ide – a település 
többi részétől eltérően – illeszkedik a kétszintes kialakítás is.

A gépkocsitárolás a telken belül történhet nyitott vagy zárt, 
esetleg félig zárt, tetővel fedett építményben is. Kívánatos 
ugyanakkor, hogy az utca felől ez ne uralja a látványt, a ga-
rázskaput érdemes az oldalhomlokzaton vagy hátrahúzva, 
akár előtetővel árnyékolva elhelyezni
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TETŐFORMA ÉS -HAJLÁSSZÖG

A településen nem jellemzőek az össze-
tett tetőformák. Általában négyzetes 
vagy téglalap alaprajzú épületek talál-
hatók ezen a területen, lehetővé téve az 
egyszerű nyereg- vagy sátortetős lefe-
dést. A tetőfelületek meredeksége a ré-
gióban hagyományos 40-45 fok között 
mozog. A tetők anyaga általában cse-
répfedés, ami újabb beépítések esetén 
is általában jó megoldásnak tekinthető. 
Alternatívaként más kiselemes, cement- 
vagy kerámiaanyagú fedés is alkalmaz-
ható, kerülendő azonban a bitumenes 
vagy műanyag lemez, műpala, trapézle-
mez vagy hullámbádog fedés.

A hagyományos, cserép- és nádtetőt 
együttesen alkalmazó technológia már 
alig-alig található meg a községen be-
lül. Nem kizárt ugyanakkor, hogy az újra 
felfedezett környezetbarát anyagok ter-
jedése itt is visszahozza a nádtető iránti 
érdeklődést, amelynek a fenti meredek-
ség tökéletesen megfelel. Kiváló hőszi-
getelő tulajdonsága, illata, esztétikus fe-
lülete – megfelelő kivitelezés mellett – a 
mai komfortigényeknek is tökéletesen 
megfeleltethető. A hagyományos anya-
gok alkalmazása a kortárs építészet 
egyik nagy és szép kihívása.
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SZÍN- ÉS ANYAGHASZNÁLAT, HOMLOKZATKÉPZÉS

A területen a vakolt felületek dominálnak, így új épületek 
esetében is megfontolandó ennek alkalmazása. A régióban 
ugyanakkor fellelhetőek kisméretű tömör téglából falazott, 
nyersen hagyott felületek, elsősorban a házak oromzatán és 
kerítéseken, kapuzatokon. Ez a tartós, időjárásnak ellenálló 
felület nem idegen tehát a község építészetétől, így alkalmaz-
ható akár falburkolatként, akár részletképzésként (lábazat, 
keretezés), akár újonnan, akár bontott tégla formájában. Az 
égetett kerámia természetes színe szépen harmonizál a ha-
gyományos fehér vakolattal, ugyanakkor a XX. század máso-
dik felében gyakran használt vöröses, okkerárnyalatú festé-
kekkel is. 

A felületképzésnél kerülendőek a túl erős színek, illetve az 
olyan burkolóanyagok használata, amelyek tájidegenek. A 
régióban a kő vagy a fémek korábban nem voltak hozzáfér-
hető építőanyagok. Ezek helyszínre szállítása ma is költséges, 
beépítésük után a kialakult faluképhez nehezen illeszkednek. 
Kerülendőek a túlzottan élénk színárnyalatok, a nagy táblás, 
műanyag vagy fém falburkolatok is. Vakolt és téglafelületek, 
esetlegesen fa kiegészítésekkel önmagukban természetes, 
semleges, illeszkedő és kifinomult építészeti megoldásokat 
tesznek lehetővé.
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AJTÓK, ABLAKOK

A területen hagyományosan faajtókat és 
-ablakokat alkalmaztak. (Közintézmé-
nyek és üzletek esetében természete-
sen fémkeretezésű, üvegezett portálok 
alkalmazása is indokolt lehet.) A nyílás-
méretek korszakonként változóak, erre 
nézve egységes ajánlást nem teszünk, 
de döntéshozatal előtt mérlegeljük az 
épület tájolását, az egyes helyiségekbe 
érkező napfény mennyiségét, az ebből 
adódó felmelegedés vagy lehűlés kérdé-
sét, az esetleges ki- vagy belátási lehe-
tőségeket. 

Minden esetben a ház színezésével har-
monizáló, lehetőleg sötétbarna, sötét-
zöld, szürkés árnyalatú fa nyílászárókat 
építsünk be, ezek általában magasabb 
minősége, időtállósága megtérülő be-
fektetéssé teszi választásunkat. Kerül-
jük a többféle színű és felületű, vagy a 
műanyag szerkezeteket! A nyílás mére-
tét mindig a tervezett szobának, helyi-
ségnek megfelelően válasszuk meg!

Napjainkban egyre nagyobb szerep-
hez jut az épületek nyílásainak árnyé-
kolása. Ezt fazsaluziákkal, árnyékoló 
szerezetekkel is elérhetjük, de kiváló, 
természetes megoldás a jó tájolás és az 
élő lombhullató fa ültetése is a megfele-
lő helyekre, amely nyáron árnyékol, télen 
viszont átengedi a napsugarakat, ami 
kisebb fűtésigényhez és komfortosabb 
belső terekhez vezet.
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KERÍTÉSEK

Petőfiszálláson a tégla- vagy betonlábazatú, áttört, fémből vagy falécből készített 
kerítések a jellemzőek. Amennyiben a takarás igénye indokolt érdemes honos nö-
vényfajok telepítésével vagy növényzettel futtatott szerkezetekkel megoldani azt: 
ezek ugyanis úgy védik meg a kertet a külső szemlélőktől, hogy közben az utca felől 
nem képeznek tömör térfalat. Ugyanebből az okból kerülendő a túl magas, össze-
függő „fallá” fejlődő, tájidegen örökzöldek, tujafélék ültetése, mert ezek megtörik a 
gazdag forma- és színvilágú növényzet összképét, azoktól eltérően zárt, kevésbé 
barátságos látványt nyújtanak. 
 
Az így kialakított kerítések az utcákon húzódó fasorok, gyepes árkok, virágokkal 
ültetett sávok és a magánházak kertje közt átlátást engednek, folytonosságot te-
remtenek. A közös és privát kertek növényfelületei így együttesen hozzák létre a 
település zöldesített jellegét, megmutatva a gondozott növényzet szépségét. 

Ez a jelleg az új építkezések esetében is megőrzendő értéket képvisel. Kerülendő 
a túl nagy összefüggő falfelületként megépített kerítés. Ha tömörebb kialakításút 
tervezünk vagy telkünk körül ilyen található, érdemes alacsonyabb magasságúra 
építeni, illetve, sövénytelepítéssel vagy futónövények ültetésével csökkenteni a fal 
szigorúságát.
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RÉSZLETEK

A területen jellemzőek az egyszerű 
épülettömegek. Intézmények, üzletek 
esetében ugyanakkor indokolt lehet a 
homlokzat síkjának bizonyos mérté-
kű megbontása, üveg szélfogó, előte-
tő létesítése; ezek a bejárat helyét is 
egyértelműen kijelölik, hangsúlyozzák. 
Mindezt kiegészítheti a járófelület bur-
kolatának megválasztása, esetleg fasor, 
sövény vagy akár ültetőládák kihelyezé-
se.

A község arculatának fontos alakítója a 
növényzet, amely az épített környezeti 
elemeket árnyékolja, takarja, eseten-
ként benövi vagy éppen hangsúlyozza. A 
legegyszerűbb fehér falfelületre is finom 
mintázatú árnyékot tud vetni egy lomb-
hullató fa, amely évszakonként más és 
más látványt nyújt.
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Új beépítés esetén az erkélyek, loggiák, 
teraszok kiegészítő szerkezeteit építsük 
a házzal, a nyílászárók anyagával, színé-
vel összhangban! Fa pergolával, előtető-
vel a bejárat és a terasz fölött már a ház 
tervezésekor számoljunk, hogy az szer-
vesen csatlakozzon az épület tereihez. 

A kertek kialakítása is az építkezők fel-
adata: javasolható telkenként akár több 
honos fa, gyümölcsfa telepítése is.
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Az Árpád utcában található, 1980-as 
évektől kezdve beépített tetőtérrel, ke-
rámia falazóblokkból épített, vakolt csa-
ládi házak jellemzően fehér vagy világos 
árnyalatú színezést kaptak. A korlátok, 
takarólécek, kiegészítő szerkezetek ál-
talában sötétre pácolt fából készültek 
hozzájuk. Tetőfedésük, akárcsak a köz-
ség korábbi házaié, kiselemes, általában 
kerámiacserép. 

Amellett, hogy itt jellemző az újabb, XX. 
század végi beépítés, a falu egyik legré-
gebbi háza is itt található.
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2. PÁLOS RENDI KEGYHELY, NOVICIÁTUS ÉS ZARÁNDOKKÖZPONT

Petőfiszállás többi területétől markán-
san eltérő struktúrával és történettel 
rendelkezik a magyar alapítású szerze-
tesrend birtokában álló terület. Bizo-
nyos kettősség jellemzi, amely egyfelől 
a liturgikus rendnek és a szerzetesi élet-
módnak megfelelő szigorúságban, más-
felől a kiterjedt, nagyjából sík természeti 
terület laza, távolról sem zsúfolt beépí-
tésében érhető tetten. Ez végeredmény-
ben összhangban áll a pálos rend belső 
működésével és nyitott, a hívek felé ba-
rátságos hozzáállásával.

A területen több, egymástól függetlenül 
is használható egység, térrész alakult ki 
az idők során, amelyek közül egyik sem 
uralkodik a többi fölött. Ezzel együtt ter-
mészetesen kitüntetett szerephez jut 
a  Szűz Mária Születése templom, vala-
mint a forrásfoglalatként kiépített kút és 
az amellett húzódó két árkádsor. Míves, 
kifinomult téglaburkolatos kápolnájukat 
nemrégiben felújították. A telken szeré-
nyen háttérbe húzódik a zarándokszál-
lás.

Az utóbbi idők építkezéseinek eredmé-
nye a lourdes-i Madonna-jelenést meg-
idéző grotta, illetve egészen új épület-
részként egy kisebb bővítmény készült, 
amely téglapilléreivel, fehérre vakolt fa-
lával és faanyagú szerkezeteivel a maga 
egyszerűségében is követendő példa-
ként állítható.
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Általános jellemzőjük, hogy a belterület határain kívül, táji környezetben fekszenek. A gazdálkodó életmód hívta életre és alakí-
totta a legcélszerűbbre ezeket az épületegyütteseket. Rendszerint lakóházból és melléképületeiből (ólak, kukoricagóré, kocsi-
szín, nyári konyha stb.) áll össze a kis udvart körbezáró porta. A hagyományos építési formák megőrzése itt nem csupán kultúr-
történeti szempontból fontos. Tanulva őseink tapasztalatából, mai szerkezetekből, anyagokból, a mai életmódnak megfelelő, 
de a tájhoz való kötődést is megtartó épületeket hozhatunk létre.
 
Az önellátó gazdálkodás és a magunk által megtermelt élelmiszerek népszerűségének növekedésével a tanyasi életmód és a 
hagyományos építési formák is felértékelődnek. Akár régi épületet vásárolunk és újítunk fel, akár újat építünk egy szabad terü-
leten, legyünk tekintettel a táji, földrajzi, éghajlati, életmódbeli és szomszédsági adottságokra! Mielőtt elbontunk egy már álló 
épületet, mérlegeljük, nem használhatnánk-e fel, kelthetnénk újra életre azt.

3. TANYÁS TERÜLETEK



50 | Építészeti útmutató

3.1 RITKÁN LAKOTT TANYAVI-
ÉPÜLETTÖMEG, TELEPÍTÉS

A magányosan elhelyezkedő tanyákat 
ligetes erdők, szántók, legelők választják 
el egymástól. Épp ezért új beépítés ese-
tén az illeszkedés sokkal inkább a táji, 
mintsem az épített környezethez törté-
nik. A hagyományos tanyasi ház formá-
ja aszimmetrikus, amely egy egyszerű, 
nyeregtetős, szimmetrikus tömegből és 
a hozzá csatlakoztatott „gangból” ala-
kult ki. Tervezéskor akár ez az egysze-
rű, mégsem unalmas tömeg is szépen 
átírható a mai építészet eszközeivel a 
mai kor igényeire. Fenntarthatósági és 
esztétikai szempontból is javasolható 
ilyen egyszerű kontúrú, kevésbé össze-
tett formájú épülettömeget választani. 
Az időjárásnak, napnak, szélnek, esőnek 
kitett ilyen tanyaépület karbantartása, 
fűtése lényegesen gazdaságosabb, mint 
egy bonyolult geometriájú, zegzugos 
épületé.

A telepítésnél a környezet adottságait fi-
gyelembe véve érdemes lehetőleg kisebb 
domborzati kiemelkedésre építkezni. A 
főépület – vagyis a lakóház – elhelye-
zésénél és tájolásánál a nap mozgását, 
a kilátást, a már meglévő növényzetet, 
fákat is érdemes figyelembe venni. Az 
északi oldalon hűvösebbek, ám sötéteb-
bek a helyiségek, a déli, napsütötte oldal 
télen és nyáron is jobban felmelegedhet.
 
A tanyasi életmód a mai korban is szá-
mos, a lakóházat kiegészítő helyiséget 
kíván meg. A fatárolás, a termeléshez 
vagy a ház és a kert karbantartásához 
szükséges eszközök, állatok, palánták, 
termények, közlekedési eszközök tá-
rolása mind előzetes átgondolást és 
tervezést igényel. Egy részük a lakással 
azonos épületben is megoldható, de job-
bára hagyományosan külön melléképü-
letekben történt. Ma is javasolt, hogy 
egyes funkciókat önálló egységekben 
helyezzünk el, amelyekkel könnyűszer-
rel körbevehetünk egy kisebb, védettebb 
privát udvart, kertet.
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TETŐFORMA ÉS -HAJLÁSSZÖG

Hagyományosan valamennyi épülettí-
pus 40-45 fokos meredekségű cserép- 
vagy nádfedésű nyeregtetővel épült. Az 
eredeti egyszerű, egytraktusos kis lakó-
épületek idővel „ganggal” bővültek, ala-
csonyabb hajlásszögű cserépfedéssel. 
A táji és éghajlati viszonyok indokolják, 
hogy akár új építésnél, akár felújítás-
nál megtartsuk ezt a jelleget. A nád a 
település környékén továbbra is hozzá-
férhető, alkalmazása számos előnnyel 
járhat, igaz, nagyobb karbantartásigény 
mellett.

ANYAGHASZNÁLAT, HOMLOKZAT-
KÉPZÉS

A hagyományos, vakolt és fehérre me-
szelt felületképzés már igen kevés he-
lyen lelhető fel a környéken, dacára 
egyszerű kezelhetőségének, esztétikus 
megjelenésének – visszaállítása, alkal-
mazása, ahol csak lehetséges, javasolt. 
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AJTÓK, ABLAKOK

Jellemzően kisebb nyílásmérettel, fa nyílászárókkal épültek a házak. Nagyobb, üvegezett felületek általában a gang falain je-
lentek meg átmeneti, világos teret létrehozva. Új építésű házaknál is érdemes követni a korábbi gyakorlatot, nyílásmérettel is 
megkülönböztetve a zártabb, privát tereket és a vendéglátás vagy nappali élet helyiségeit. Az egykori gang megfelelőjét ma is 
megtalálhatjuk a lakásokban: vendégszobaként, télikertként, de félig nyitott terasznak is alkalmas lehet.

KERÍTÉSEK

Az elszórt tanyák körül gyakran nem húzódik kerítés. Ahol mégis, ott előfordul a fából készülő léckerítés, ami ma is esztétikus 
és jól alkalmazható megoldás, esetenként a drótfonat. Ez utóbbit érdemes sövénytelepítéssel, növényzettel takarni, barátsá-
gosabbá tenni.

RÉSZLETEK

A tanyavilágban előfordul a téglából épített, gyakran míves mintázatokat mutató oromfalak alkalmazása. Esetenként ugyanez 
a felület faborítást (deszka) kapott. Mindkét anyag ma is hozzáférhető, esztétikus megoldás, a fehér vakolattal együtt a ha-
gyományokat kortárs formában meg tudja idézni. Máskülönben a környék épületei hangsúlyozottan egyszerűek, felesleges 
díszítések a régióban nem alakultak ki – a helyi építészettől idegen elemeket tehát lehetőleg továbbra se alkalmazzunk!
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A Péteri-tó mellett, közvetlenül a rezervátum határán fennmaradt hagyományos kialakítású tanyák közelségük 
és a természeti környezettel való együttélésük miatt képeznek önálló egységet a tanyavilágon belül, jóllehet az 
egyes porták lényegében követik a külterületen szétszórtan elhelyezkedő más tanyák formáját. A különbség a ma-
gányosan elhelyezkedő tanyákhoz képest a telepítésükben, halmazszerű elhelyezkedésükben keresendő. A porták 
jellemzően nincsenek kerítéssel körülvéve, így a különböző honos állatok mozgását is kevésbé akadályozzák. Jel-
lemző a lakóházzal és melléképületeivel körbevett kis gazdasági udvar, valamint az egyszerű épületformálás. Az 
itt elhelyezkedő épületek fenntartásával Petőfiszállás különlegesen értékes, hagyományos építészete válik meg-
ismerhetővé. 

A meglévő épületek bővítése, modernizálása lehetőleg a kialakult, jellegzetes alaprajzi és oldalnézeti kontúrt meg-
tartva, ahhoz esetlegesen hosszanti irányban kapcsolódva javasolt. Új építés esetében a főbb méreteket – különös 
tekintettel a házak traktusszélességére és magasságára – követni érdemes, hogy a kialakult harmonikus arányrend 
érvényesüljön a házon. Valamennyi építési tevékenységnél érdemes előnyben részesíteni a ma is alkalmazható ha-
gyományos technológiákat, amelyek nemcsak a korábbi épületrészekhez tudnak szervesen kapcsolódni, de általuk 
elkerülhető a szomszédban fekvő értékes természetvédelmi terület szennyezése, károsítása is. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy e területen ne lehetne építkezni, a meglévő épületállományt bővíteni vagy modernizálni. 
Pusztán arról van szó, hogy óvatos kézzel, megfontoltan és nem utolsósorban megfelelő, az ilyen épületek terén 
már tapasztalt szakemberrel érdemes hozzáfogni. Az egyes porták esetében az előző pontban már ismertetett 
ajánlások jobbára itt is érvényesek.

3.2 TELEPSZERŰ TANYASI TERÜLET
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4. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
A szobrokkal, utcabútorokkal, játékokkal és növényzettel telepített közparkokban zárt épület emelése nem javasolt. A köz-
kert-jelleget megőrző, azt kiegészítő árnyékoló szerkezet, közösségi funkciót ellátó építmény a már meglévő fákat elkerülve, 
a gyepes területeken képzelhető el, a  növényzet védelme mellett. Az újonnan elhelyezendő utcabútorok a meglévőkkel össz-
hangban, lehetőleg egységes összképre törekedve választandók ki. A szépen gondozott területeken további fák, cserjék, nö-
vénycsoportok telepítésével hosszú távon még változatosabb közkertek alakíthatók ki.
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4.1 A TELEPÜLÉS KÖZPONTJÁBAN ELHELYEZKEDŐ KÖZPARKOK
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4.2 MEZŐGAZDASÁGI, 
KERTÉSZETI TERÜLETEK
E területeknek – használatukból faka-
dóan – nem alakult ki jellemző, egységes 
beépítési módja. A kultúrtáj növény- és 
állatvilágának megőrzése éppolyan fon-
tos eleme a településkép arculatának, 
mint az épített örökség gondozása.

4.3 PÉTERI-TAVI 
MADÁRREZERVÁTUM 
A tanyavilágban előfordul a téglából épí-
tett, gyakran míves mintázatokat muta-
tó oromfalak alkalmazása. Esetenként 
ugyanez a felület faborítást (deszka) ka-
pott. Mindkét anyag ma is hozzáférhető, 
esztétikus megoldás, a fehér vakolattal 
együtt a hagyományokat kortárs for-
mában meg tudja idézni. Máskülönben a 
környék épületei hangsúlyozottan egy-
szerűek, felesleges díszítések a régióban 
nem alakultak ki – a helyi építészettől 
idegen elemeket tehát lehetőleg tovább-
ra se alkalmazzunk!



MAI PÉLDÁK
A tanyaépületek hagyományosan cserép- és nádfedéssel, fehérre meszelve épültek. Petőfiszállás külterületén kis számban 
még ma is megfigyelhetők az eredeti szerkezetek. Felújításkor vagy új épület tervezésekor érdemes ezekhez igazodva, hasonló 
színekben és anyagokban gondolkodni.

Egyes portákon a hagyományos építészet jelenik meg felújított, modernizált formában. A tájba illeszkedő házak ma is otthono-
sak, fenntarthatóak, célszerűek, és a modern életmódot is tökéletesen tudják szolgálni. Másutt a tanyasi gazdálkodás egykori 
épületei továbbra is ellátják eredeti funkciójukat: a lakóházat kiegészítő ólak, a kukoricagóré értékes építészeti emlékek.
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A belterület XX. századi, tervezett módon törté-
nő beépítése szigorúbb struktúrát hozott létre. A 
telkek és házak szabályosságát a lakóik szorgal-
mas munkájáról és szépérzékéről tanúskodó vál-
tozatos, többszintű zöldfelületek, kertek oldják 
fel. A házak és az őket körülvevő növényzet álta-
lában hasonló karaktert mutat: a parasztházak 
mellett hagyományosan gyümölcsfák és virágzó 
egynyáriak, a modernebb otthonok körül válto-
zatos formájú sövény, bokorcsoport nő. A tömör 
lombozatú cserjéket alacsonyabbra nyírva nem 
képeznek zárt „falat”, akadályt a szemünknek.



Mai példák | 6160 | Mai példák

FORRÁSOK
http://palosszentkut.wixsite.com/palosszentkut/a-kegyhely-trtnete
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Petőfiszállás (Petőfiszállás Községi Önkormányzat kiadványa, amely a HUNG2016 pályázatából a Földművelésügyi Minisztéri-
um és Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg. Készítette a Petőfiszállási Értéktár Bizottság.)
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info@bacskiskun2020.hu
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
ügyvezető igazgató: Kicsiny László
szakértők: Mess Gabriella, Szabó Katalin

ARCHIKOM MÉDIA KFT.
info@archikom.hu
1016 Budapest, Szirtes út 4/A 1. em. 6.
ügyvezető igazgató: Móré Levente 
szöveg: Mizsei Anett
szöveggondozás, koordináció, szakmai lektoráció: Móré Levente, Veczán Zoltán, 
Csiky Judit

A kiadvány készítése során felhasználásra kerültek a Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. által biztosított ábrák, sablonok, és a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása.

Petőfiszállás, 2017.


