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BEVEZETÉS
Sokat elárul rólunk, milyen környezetben élünk. Milyenre formáljuk
azt, miként tartjuk fenn.
Mindig is így volt ez. Elődeink, gazdag építészeti örökséget
hagyva ránk bizonyították igényességüket. A szép épített
környezet nap, mint nap örömmel szolgál, léleknemesítő, mintát
ad a jövő nemzedéknek.
Hogyan sikerülhet megőrizni az építészeti örökségre épülő
hangulatot, arányokat?
A változó jogszabályi környezetben, most rajtunk a sor.
Maradandót alkotva hozzátenni az örökséghez úgy, hogy közben
az értékteremtés az értékmegőrzéssel kéz a kézben járjon.
Erőteljes, alkotó jelenlétünk az elődök munkájának tiszteletén
alapuljon. Másképp mi magunk hogyan is várhatnánk tiszteletet az
utódoktól?
A település most arculati kézikönyvet készít.
Magának.
A kézikönyvben meghatározzuk - a település építészettörténeti
múltján keresztül bemutatjuk - településünk jellemző, a jövőbeni
tervek készítésének alapjául szolgáló arculatát.
Ebből levezetve az arculati kézikönyv ajánlásokat tesz az
építtetők, tervezők számára az illeszkedés mikéntjére, s teszi
mindezt polgárai, alkotó építészei, minden településszerető
összefogásával. Közösen formáljuk az írást, hogy közösen
formálhassuk a térbe álmodott jövőt.
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ÁDÁND BEMUTATÁSA
Az elrejtett település
Elődeink részére a letelepedés helyének megválasztásánál elsődleges szempont volt az emberi és állati élet számára
nélkülözhetetlen ivóvíz, víznyerőhely közelsége. A Sió-bozót a gyűjtögető, pákász, halász, vadász embert bőven ellátta
élelemmel, hallal, vaddal, madárral, tojással. Ugyancsak fontos volt, hogy a település rejtve maradjon a kalandozó
martalócok szeme elől.
A környék dombjai, a patakok völgyei sok-sok évezreden át kiváló lakóhelyet kínáltak a különböző korok embereinek. A
régészeti leletek tanúsága szerint Ádánd környékét a kőkor óta számtalan nép lakta. A paleolitikum vadászainak
pattintott kőeszközei, neolit földműves kultúrák csiszolt kőszerszámai, a réz- és bronzkor kerámiái, a vaskori kelták és
rómaiak emlékei, a népvándorlás korának táborhelyei és eszközei is előkerültek innen. A honfoglaló magyarok a
Balaton környékére érkezve évezredek óta lakott kultúrtájat találtak Pannóniában. Első városaik, falvaik nem ritkán ősi
földvárakban, vagy – ahogy a szomszédos Ságvár is – római települések, erődök romjain létesültek. A Római Birodalom
által hátrahagyott hadiutakat is hosszú évszázadokig használták még a honfoglalók, majd az Árpád-kor magyarjai,
ahogy erre a legrégebbi, szórvány nyelvemlékünk is utal a tihanyi apátság 1055-ös alapítólevelében: “fehervaru rea
meneh hodu utu rea” – vagyis Fehérvárra menő hadiútra.
Középkor
Ó-Ádánd alapítása az Árpád-korra tehető. A falu mai területén ekkoriban
több kisebb település létezett. Ezek közül a legjelentősebb Hetye lehetett.
Neve 1082-ben Predium Kexa alakban fordul elő a veszprémi káptalan
birtokai között. A falu papja (sacerdos) 1327-ben András. A pápai
tizedjegyzék alapján a somogyi főesperességhez tartozott, papja, Jakab
1333–4-ben évi 22 kis dénárt fizetett. 1343-ban a templom patrocíniumát
(Szt. János) is megemlítik. 1427-ben Miklós nevű plébánosáról
értesülünk. Ádánd község határában máig áll impozáns, középkori
téglatemplomának háromszintes tornya a csatlakozó templomrész
falcsonkjaival. A torony a legfelső szint kivételével román kori, befalazott
ikerablakokkal, nyugati oldalán félköríves ablakkal, felette hangréssel. A
legfelső szint kőkeretes ablakai alapján gótikus. A torony keleti falán az
egykori karzat boltozatának íve látszik. A torony egyik oldalán gótikus
támpillérroncs található rézsűs fedéssel. A templomot temető veszi körül.
1888-ban Szabó István régész folytatott itt ásatásokat. Az előkerült leletek
(néhány edény, patkó, csat, kés, egy kis ezüstérem) a Nemzeti Múzeum
gyűjteményébe kerültek.
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Az új kezdet
Az 1606-os zsitvatoroki békét követően megkezdődik a törökök magyarországi uralmának hanyatlása. Az 1630-as
évekre Ádánd birtokosai, a Pernesziek is hazatérnek. Túlélő jobbágyaikkal (köztük lehetnek a megmaradt hetyeiek
utódai is) új falut alapítanak Ádánd mostani helyén. 1640 körül a falu már itt állhatott. Ekkortájt a pusztán maradt földek
művelésére a Felvidékről, a Nyitra vármegyei Újlakról földműves családok települnek be. Az ő leszármazottaik – többek
között – az Ádándon ma is honos Lakiak, innen ered a család neve is. Ekkor térhetnek át – urukat követve – a
református hitre a törököt helyben átvészelő ős-ádándi családok is. 1646-ban épült a falu vályogfalú kis temploma
(körülötte a temetővel) a mai református templom helyén. A község lelkipásztora 1650 körül Lózsi András.
Ádánd ekkor a mai Kossuth Lajos utcának a templomtól a Kis-Koppány hídjáig tartó szakaszából állhatott, keleti oldalán
a módosabb, nyugati oldalán a szegényebb telkes jobbágyok parcelláival, felső végén, a dombtetőn pedig az
uradalommal. A patak túlpartján pedig löszfalba vájt barlanglakásokban élhettek a legszegényebbek – a török időkben
betelepült cigányok.
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Felvirágzás
Az 1730-as évekre lezárulnak a birtokperek, így végül a község felerészben (Perneszi Zsófia örökségeként) a
Zalalövői Csapody, felerészben pedig (mint Perneszi Julianna öröksége) a Vizeki Tallián család birtoka lesz. Látványos
fejlődés kezdődik: Ádánd 1734-ben már 617 lakosú mezőváros. Kiépül a falu új negyede a Tallián család csinos
barokk kúriájával, melyet Tallián János építtetett.
A református egyház anyakönyve 1734-ben kezdődik. Ekkor Hollósi István a község lelkipásztora. 1742-ben épül fel a
község második református temploma a régi, vályogfalú imaház helyett – ezúttal fából.
A XVIII. század első és második harmada a helyi birtokos nemesség számára is a majorság kiépítésének, az allodiális
földek növelésének időszaka volt. Hamarosan sorra kiépülnek Ádánd majorjai, és megindul bennük a gazdálkodás.
Elsőként a Selyem major, amely a legeltetésre kiválóan alkalmas, finom szálú fűről, a Selyem-rétről kapta a nevét.
Ezt a következő évszázadban az Új major (későbbi nevén Kereszély, majd Vaskereszt major – itt elsősorban
állattenyésztéssel foglalkoztak) és a Potoli major követte a mai Sabak területén. Ugyancsak fontos majorságok
működtek később Erzsébet- és Oroszi-pusztán.
A majorsági cselédek, föld nélküli zsellérek (ellentétben az őslakos, protestáns jobbágyokkal) általában katolikusok
voltak. Ők állíthatták a majorokhoz vezető bekötőutak kereszteződésénél a feszületeket, illetve a Talliánok számukra
építtették a barokk stílusú katolikus templomot, melyet 1747. június 24-én szenteltek fel. A család ennek a
sírkamrájába temetkezett.
II. József rendeletére a XVIII. század második felére megszűnnek a templomok körüli, belterületi sírkertek. Ekkor
létesül új helyén, a falu akkori szélén túl a község ma is használatos temetője.
A református templomhoz 1767-ben fa torony (harangláb) épül. A fatemplomot 1778-ban újabb vályogfalú templom
váltja fel.

Első Katonai Felmérés (1763-1787)
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XIX. század
1810-ben Somogy megye alispánja arról panaszkodik Tallián Ferenc
királyi biztosnak, hogy Veszprém és Fejér megyei pásztorok Ádánd és
Hídvég körül átjárnak Somogyba, és a juhnyájakat betyárok módjára
elhajtják, ezért kezdeményezi a Sió mocsarainak lecsapolását. A Sió
vízimalmainak és ezek gátjainak elbontása 1820-ban megkezdődött.
1812-ben Ádánd mezőváros több földesúr pompás lakóházáról
nevezetes. Ebben az évben a helység országos vásárok tartására
nyer kiváltságot.
1816 júniusi látogatása után ezt írja a református templomról Bátori
Gábor püspök: “A templom is, de kivált a torony romladozott.” – Ám a
mai templom 1825-ös megépüléséig még ez szolgálja a híveket.
1813-ban állítják fel a katolikus templom kertjében a Nepomuki Szt.
János szobrot, 1816-ban pedig az Immaculata kápolnát.
1828-ban Ádánd a Talliánok, az ősi Perneszi család helyébe lépett
Csapodiak és a Nagy család birtoka. Kaposvár és Szőlősgyörök
mellett a harmadik mezővárosa a megyének, 192 házban, 1410
lakossal.
A központban, a Pernesziek régi, XVII. századi kastélya helyén 182027 között klasszicizáló későbarokk (copf) stílusban megépül a
Csapody kastély. Ekkoriban épülhetett a Selyem majorhoz vezető út
sarkán a Csapody uradalomhoz tartozó egykori kúria, a gazdatiszti
ház is.
A községben sok áldozatot szedett az 1831-ben kitört kolerajárvány.
A régi vályog imaház helyett, 1820-ban kezdték építeni az eredetileg
fazsindelyes, barokk stílusú református templomot. 1857-ben először
a templomhajó tetejét bádogozzák, majd 1863-ban a toronysapka kap
vörösréz borítást. 1886-ban egy tűzvészben teljesen leég az egész
tetőzet és megsemmisül a toronyóra is.

A szabadságharc és a reformkor
A szabadságharc bukása után az ádándi határában álló öreg vízimalmok (így például a Ketye-patak malma) bujdosók
és betyárok búvóhelyeivé váltak.

ÖRÖKSÉGÜNK
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Valóban fontos a lelki/szellemi és tárgyi
örökségünk, fontos, hogy kötődjünk a
tájhoz,
szeressük
településünkat,
közösségünket.
.Ezért
célunk
és
feladatunk, hogy a jelen jól megférjen a
múlttal és abból építkezzen.
Ádánd település gazdag az építészeti
értékeit tekintve, melyek között számos
országos védelem alatt álló és számos
helyi védelem alatt álló, vagy arra
érdemes épületet, objektumot találunk.

Nepomuki Szt. János-szobor

Csapody-kastély

Immaculata-szobor
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Műemlékek
A település épített környezetének
legjelentősebb elemei a műemlékek,
amelyek nagy része belterületen
található.
R.k. templom (címlapon)
Csapody-kastély
Nepomuki Szt. János-szobor
Immaculata-szobor
templomrom
Ref. templom.

templomrom (Hetye dűlő)
Ref. templom
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Helyi értékeink
A műemlékeken kívül Ádánd számos helyi
védelemre érdemes építménnyel rendelkezik. A
helyi értékek kettő kivételével a belterületen
találhatók. Ezen objektumokat örökségvédelmi
hatástanulmány mutatja be, amelyek közt találunk
lakóházakat, istállót, magtárakat, kereszteket,
kúriát, uradalmi istálót, stb.
Vaskereszt Hrsz.: 0232/2

Vasútállomás Hrsz.: 0243/1
MÁV vasútállomás Hrsz.: 0243/1

Kúria Árpád utca 73.

Kúria Árpád utca 73. Hrsz.: 217

Kő feszület Hrsz.: 598

Kőkereszt Hrsz.: 581/1

Kerekes közkút betonmedencével
Izraelita temető
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Kőkereszt Hrsz.: 447

Lakóház Kossuth Lajos utca 54. Hrsz.: 299

Lakóház Kossuth Lajos utca 70. Hrsz.: 308

Lakóház Kossuth Lajos utca 76. Hrsz.: 315

Lakóház Kossuth Lajos utca 83. Hrsz.: 245

Eklektikus vakolatdíszes lakóház Árpád utca 9.

Polgári ikerház Árpád utca 11. Hrsz.: 48/2
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
Ádánd a Balatontól délre, jellegzetes somogyi dombvidéken, löszhátságon fekszik a Kis-Koppány patak völgyében.
Ádánd településszerkezetét hosszan elnyúló egy központi beépített terület jellemzi. A települési területet egyféle
karakter jellemzi. Itt az egyszintes épületek a jellemzőek.

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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E fejezetben, valamint a „Mai példák bemutatása” című fejezetben bemutatott példák szemléletformáló jellegűek,
amelyeknél az eredeti tömegalakítás, homlokzatképzés, épületrészletek tekintendők követendő, illetve az építészeti
kialakítást ösztönző elemeknek, amelyek a tervezés kiindulási pontjául szolgálhatnak.
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Magasság
A település utcáiban lévő házak közel
azonos magassággal épültek. A
meglévő épületek közé épülő új házak
építésénél
alapvető
elvárás
az
utcaképbe illeszkedés, a homlokzatok
magasságának,
megjelenésének,
nyílászáró kiosztásának környezetben
kialakult
hagyományok
szerinti
alakítása.

Tetőhajlásszög
További lapostetős vagy alacsony
hajlásszögű tetőzettel kialakított fő
épületek létesítése nem elfogadható a
településen.
A településen a tetők hajlásszöge: 40˚45˚. Jellemző az egyszerű nyeregtetős,
tetőforma, az utcafronton oromfalas
homlokzattal. Jellemző még az utcával
párhuzamos gerincű kialakítás és a
konytyolt tetőforma is.
Új épület építésekor az egyszerű
nyeregtetős,
kontyolt
kialakítás
követendő, a jobb tájolás érdekében
épített
beforduló
épületszárnyak
esetében is.
Nem javasolt tetőfelépítmény, bonyolult
tetőszerkezet, homlokzatból kinyúló
előtető, alkalmazása.
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TETŐFORMA
További lapostetős vagy alacsony hajlásszögű tetőzettel kialakított épületek létesítése nem elfogadható a településrészen.
Javasolt az egyszerűbb tetőforma kialakítása. A tetősíkból kiugró tetőfelépítmények kerülendők.

TELEP ÍTÉS
A terület utcái részben már kialakultak, részben még beépítetlenek. A kialakult területen az épületek elhelyezése során
javasolt a környezethez igazodni előkert, csurgó-távolság tekintetében.
Újonnan beépítésre kerülő utcák esetében javasolt az új főépületet 5-6 méteres előkerttel, oldalsó telekhatárra helyezni utcával
merőleges vagy párhuzamos tömegű telepítéssel illeszkedve a szomszédos adottságokhoz.
Nem elfogadható, ha egy ház az utca vonalától elforgatott rendszerbe van telepítve. A melléképítmények, kerti építmények
telepítésére keskenyebb telekszélesség esetében elsősorban a hátsókertek alkalmasak.
18-20 méternél szélesebb telek esetén – a minimális épületek közti távolság megtartása mellett - a főépület mellett is
elhelyezhető 15 méteres előkerttel a melléképület.
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ANYAGHASZNÁLAT és SZÍNEK
Jellemzően vakolt és festett felületű homlokzatokat találunk, tehát elsősorban ez a követendő. Azonban megjelenhet a
nyerstégla felület, díszítő sávokban a kőburkolat, faburkolat is. A területen a látható anyag- és szín választék szempontjából
széles a paletta. Színek tekintetében a harsány színek kerülendők, a pasztellszínek használata javasolt, az erős, sötét
színeket pedig csak kis felületen, épületrészeken javasolt használni. Az épületek egységét javítja, ha a főépület, a
melléképületek és a kerítés szín és anyaghasználatára az egységesség jellemző. 3-4 fajta színárnyaltnál egy ingatlan
esetében többet ne használjunk. A túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a
környezetrére!
Tetőhéjazat esetében a harsány színek használata kerülendő, egyébként a modern héjazati anyagok használata sem kizárt.
Törekedjünk arra, hogy a főépületünk gondosan kiválasztott héjalása, anyaghasználata színvilága a melléképítményekben is
visszaköszönjön, ezáltal biztosítva egységes építészeti arculatot portánkon.

TEREPALAKÍTÁS
A szükségesnél nagyobb mértékű
talajmunka
(kiemelés,
feltöltés)
jelentős és felesleges költségtöbblettel
jár, és örök sebet üt a tájban,
csökkentve a saját és a szomszédos
ingatlanok értékét is. Egy leleményes
építész különböző eszközök (a szintek
és a belmagasság meghatározásával,
szinteltolással, jó térbeli elrendezéssel
stb.)
segítségével
a
táj
megváltoztatása nélkül tudja a lejtős
terepre illeszteni a házat. Ha az
életformánktól idegen a hegyvidék, a
táj átalakítása helyett javasolt sík
terepen telket keresni!
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KERÍTÉSEK
Javasolt az épület jellegéhez színben és anyagban illeszkedő kerítés létesítése, melyek során előnyben kell részesíteni a
nyerstégla, a kovácsoltvas és a faanyagokat.
A kerítések 1,40 -1,50 méter magas, áttört jelleggel kerüljenek kialakításra.
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KERTEK
A területen található udvarok, kertek az épületek rendeltetéséhez igazodóan kerültek kialakításra, így találunk köztük
díszkerteket, parkosított felületeket, virágos kerteket közlekedésre, parkolásra használt burkolt felületeket.
Kerüljük a közterületen a falszerűen kialakított, az utcaképet eltüntető nagyméretű örökzöldek, fasorok ültetését.
Az előkertekben törekedni kell a díszkertek igényes kialakítására és gondozására. A fajválasztásnál elsősorban az
alacsony vagy közepes növésű egyedeket kell előnyben részesíteni. Kerülendők a nagy, 4-5 méternél magasabbra nővök.
Előnyben kell részesíteni az őshonos fajokat. Örökzöld fajok domináns elemként ne jelenjenek meg.
Az elő- és oldalkertben kerülendők az utólag elhelyezendő építmények (tárolók), fóliasátrak elhelyezése. A gyalogos és
gépkocsik számára kialakítandó burkolt közlekedő felületek esetében törekedni kell a nagyságuk minimalizálására, a
felületük igényes kialakítására.
Kerülendő az indokolatlan tereprendezés.
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AJTÓK ABLAKOK
A terület építészeti értéket is képviselő épületein osztott kialakítású, fa anyagú, szimmetrikusan elhelyezett ablakokat
találunk. A beépítésre kerülő ablakok is legyenek kétszárnyúak, keskenyebb, hosszanti kialakítású, álló téglalap alakúak.
Javasolt szélességük új építés esetén 0,9-1 m, magasságuk 1,5-1,7 m között alakuljon, anyaguk fa vagy fa hatású dekor
fóliázott műanyag. Az árnyékolást fa zsalugáterrel, spalettával oldjuk meg. Ha ragaszkodunk a redőnyhöz azt lehetőleg
fából és rejtett redőnyszekrény kialakításával valósítsuk meg. Új épületek esetében is törekedni kell az ezekhez való
igazodásra, a főhomlokzati nyílásrend harmóniájának megteremtésére.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
A homlokzatok tagolását elsősorban a lábazat kialakítása és a vakolati díszek adják. Javasolt kerülni a túlzott tagolást,
illetve a tagolás nélküli homogén falfelületek túlzott méretű használatát.
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RÉSZLETEK
Az épületek megjelenését nagyban befolyásolja egy-egy díszítő elem, például vakolati dísz, faragott széldeszka vagy
bejárati ajtó, egy mívesen megmunkált kopogtató vagy kilincs, igényesen kialakított kerítése elem, stb. Azonban
óvakodni kell ezek túlzott mértékű használatától is.
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SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK
Új adótornyot, illetve a teljes települést ellátását biztosító felszíni energiaellátási építményeket elhelyezni belterületen,
illetve településképi szempontból kiemelten kezelendő területen ne lehessen. Egyéb területen is javasolt meglévő
építményeket igénybe venni erre a célra, vagy új funkcióval pl. kilátó létesítésével összekötni.
NAPKOLLEKTOR, NAPELEM
Napelemek telepítésekről a megfelelő tájolás mellett szempont kell legyen, hogy az épületet ne „nyomjuk” el a
napelemek hatalmas tábláival. Ennek egyik jó megoldása, ha nem a főépületre, hanem utcáról kevésbé látható
épületszárnyra helyezzük.
KLÍMABERENDEZÉS
A klímaberendezés kültéri egységeinek elhelyezésére ne az utcai homlokzatot használjuk! Kevésbé hangsúlyos, takart
helyet hasznájunk.

MAI PÉLDÁK
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A jó példák szemléletformáló jellegűek. Cél a jellegzetes épületek, épületrészek, építmények bemutatása példákon
keresztül, amelyek egy épület átalakításánál, felújításánál, vagy új épület létesítésénél hangulatukban,
megjelenésükben, anyaghasználatukban kiindulási alapot képezhetnek a tervezésnél.
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UTCÁK, TEREK
A rendezettség érzetét segíti, ha a
különböző felületeket (járda, út,
parkoló, zöldfelület) határozott vonalak,
például szegélykövek, burkolatváltások
választják el egymástól. Ezek a
vonalas elemek vezetik a tekintetet és
tagolják
a
közterületeket
ezért
harmonikus
kialakításukra kiemelt
figyelmet kell fordítani. Elsődlegesen a
közterületek minősége határozza meg
a
Ádándon
megfordulók
településünkről kialakított képét.
Fontos, hogy csak a környezet
arculatához
illeszkedő
közterületi
tájékoztató és információs táblák,
utcabútorok és egyéb köztárgyak
létesüljenek.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
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Az épületek funkcióját meghatározó feliratok, cégérek a homlokzatok, a közterületek karakteres elemei. Kialakításuknak
tükröznie kell a szolgáltatás jellegét, alkalmazkodnia kell - színben és formában - az épület megjelenéséhez és illeszkednie
kell a környezethez, különösen védett terület esetén.
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