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BEVEZETÉS

1

A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének célja az, hogy Szentjakabfa települési értékeinek bemutatásán
keresztül tárja fel a település szépségeit és értékeit, és hívja fel lakosságának figyelmét az épített és táji környezet
kiemelkedő értékeire.
A bemutatott értékeken keresztül tudunk a jövő számára utat mutatni a települési környezet fejlődéséhez.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden településnek el kell készíteni a teljes
közigazgatási területére kiterjedő, új településképi rendeletét, illetve az alátámasztó munkarészét, a Településképi
Arculati Kézikönyvet. A Településképi Arculati Kézikönyv, azaz a TAK meghatározza a településképi jellemzőket,
településrészek arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a
településképhez illeszkedő építészeti elemeket.
A TAK elkészítésével, annak ajánlásaival a településen élők számára szeretnénk iránymutatást adni személyes
álmaik és építési szándékuk minél jobb színvonalú megvalósításához.
A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól
elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó
javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt
mutat az építtetőknek.
„ ...a Nivegy- vagy Nevegy völgyben is saját kis univerzum él. Óbudavár, Balatoncsicsó, Szentjakabfa, Szentantalfa,
Tagyon -, ahogy a Bakony felől közelítünk a tóhoz e földhajlat ráncaiban itt is, ott is apró falucskák bújnak meg.
Rendszerint két templom tornya böki át a horizontot, ahogy a kanyargós úton közelítünk feléjük. Enyészet és
megújulás e két alapélmény dialektikája, harca jellemzi a tájat.
Mostanában jobb idők járnak, a Nivegy-völgy falvait új élet tölti ki....”1
Ez az öt Nivegy- völgyi település (Szentjakabfa, Óbudavár, Szentantalfa, Balatoncsicsó, Tagyon) évszázadok óta
együtt él. Ez az együttélés az utóbbi évtizedekben tovább erősödött, ezért a TAK és a TER készítését is együttes
szemléletmóddal a Nivegy-völgy arculatát kiemelve készítjük el.
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/Veress D. Csaba könyve alapján 1/
A Balaton-felvidék közepén fekvő, a Balaton irányába lejtő és szélesedő Nivegy-völgy mélyén a Csorsza-patak
(Cserkúti) folyik.
A medencében már mintegy ötezer évvel ezelőtt megjelentek az újkori embercsoportok, akik szinte kizárólag a
Balatonra néző domboldalon telepedtek le.
A legrégebbi emberi településre a mai Szentjakabfa falutól északra emelkedő Mogyorós-hegy fennsíkján
találtak rá a régészek. E falunál nagyobb őskori falu maradványait pusztították el Szentjakabfától délkeletre az
Almakút (Ómakút) forrása feletti dombháton 1962-ben szőlőtelepítés közben. Óbudavár és Szentjakabfa között a
Dobogó-hegy déli magasfekvésű lejtőjén is előkerültek egy őskori falu maradványai.
A legjelentősebb ókori népesség a Római Birodalom 500 éves dunántúli uralma alatt telepedett le. A Nivegy-völgy
legjelentősebb római települése Zánka közelében – Ságpuszta – alakult ki, de volt római település a völgy magasan
fekvő északi részén, Szentjakabfa területén is.
A római uralom után a VI. században az avarok szállták meg a Balaton-felvidéket. A Nivegy-völgy középrészén
Szentantalfa község közelében kerültek elő avar települések maradványai.
A magyar honfoglalás korából elenyészően kevés a lelet a Nivegy-völgyben.
A Kézei Simon által jegyzett Gesta Hungarorum szerint Vérbúcsú – Kál-horka fia – Zalában, a Balaton környékén
szállt meg.
(Megjegyzés: A Balaton-felvidék nagy része 1950-ig Zala megyéhez tartozott!)
„A Balaton zalai partvidékét így Kál-horkának a „hétmagyar” főszövetség főbírájának nemzetsége a Lád nemzetség
kapta meg az első foglalás jogán.”
A XI-XIII. században a Nivegy-völgyben királyi udvarnokok által lakott kis települések alakultak ki.
„Ezek az alábbiak voltak: Nivegy (későbbi nevén: Szentantalfalu), Csicsó, Szentjakabfalu, Herend, Tagyon, Óbudavár,
Szentbereckfalu. E királyi udvarnok falvak mellett Herend speciális jogállású királyi birtok volt, mert lakói királyi
agarászok (pecérek) voltak, akik a hajtóvadászatokhoz tenyésztették a vadászkutyákat.
Szentantalfa (a hajdani Nivegy falu) lakói „farkasvadászok voltak”. Kiváltságos helyzetüket a Nivegy-völgy
magánkézbe kerülését követően a veszprémi püspök a lakosok egyházi nemessé való minősítésével ismerte el.
Egy 1368. július 8-án kiadott oklevél szerint Anjou I. Lajos király a veszprémi püspöknek adományozta az óbudavári
Szent Péter egyház mellett lévő házat, amelyet korábban a király solymászai laktak.
A török időkben számos katonai támadás érte a medencét és több település részben a törökök és részben a
végvári katonaság által sanyargatva elpusztult (lásd pl. Herend, Szentbereckfalva, Ároktő).
Igen érdekes azonban a történész Veress D. Csaba megállapítása, miszerint „A háborús körülmények között sem
szűnt meg a bor utáni kereslet, a helyi jobbágyok és egyházi nemesek szőleiket minden körülmények között
művelni igyekeztek.”
Biztosra vehető, hogy abban az esetben is művelték a faluk körül lévő szőlőket, ha a település épp lakatlan volt.
A béke csak a törökök veszprémi várból történt kivonulását – 1608 – követően állt helyre. A Nivegy-völgy falvai
ekkor siralmas állapotban voltak.
Ároktő teljesen elpusztult.
Csicsó 1696-ig pusztán állt.
Óbudaváron az 1613. évi összeíráskor egy lakatlan és puszta nemesi portát találtak.
Szentantalfalva – Csicsóhoz hasonlóan – 1696-ig teljesen pusztán állt.
Szentbereckfalva lakatlanul állt, többé nem is írták össze.
Szentjakabfalvának az 1609-es adóösszeíráskor csak egy adófizető portája, telke volt, és a falu csak a XVIII. század
végén települt újra.
Tagyon is gyakorlatilag lakatlanul állt, a XVII. századi adóösszeírások csak egy fél adófizető telket találtak.
A szőlők felújítása feltehetően folytatódott, mert a tagyoni szőlőhegyen – az 1676-os dézsma és hegyvám
összeírás szerint a veszprémi püspök birtokán – 80 adózó szőlőbirtokos tevékenykedett, a másik promontóriumon
– amelyhez Agyaglik, Bád, Mocsár és Szentbalázs is tartozott – 36 adózó szőlőbirtokos művelte a szőlőjét.
A tizedeket és a hegyvámot a püspökség Tagyonban gyűjtötte össze, s onnan szállították tovább a sümegi
uradalmi központba.
A mezőgazdasági területek között a szőlőknek volt a legnagyobb értéke, s ez volt a legkeresettebb.
A 150 éves török uralom, a folyamatos háborúságot követően, a XVIII. század elején a Rákóczi szabadságharc,
majd 1705-ben a pestis pusztította a lakosságot. A pestisjárványban a Nivegy-völgyben is sokan meghaltak.
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1715-ben országos felmérés készült a gazdaság állapotáról, ebből kiderült, hogy ekkor Óbudavár még mindig
lakatlan, Tagyonban mindössze 5 család lakott, és a szőlőhegy a háborús idők miatt műveletlen és elpusztult.
1711-ben például mindössze 22 akó, kb. 1200 liter bort termeltek.
Szentjakabfán is 5 család lakott, s a szőlőhegy nagy része itt is megműveletlen. Érdekesség, hogy amikor 1723-ban
a veszprémi püspök rendezni kívánta a jakabfai lakosság úrbéri kötelességeit, a teljes lakosság – mind az 5 család
– testületileg eltávozott és 15 évig lakatlan volt a falu!
Balatoncsicsón 1711-ben 8 gazda volt a faluban, akik 49 akó bortermésről tettek bevallást. 1725-ben pedig 14
család vallotta magát egyházi nemesnek.
Szentantalfa, mint nemesi kurialista falu nem tartozott a veszprémi püspök földesúri joghatósága alá, s így az
adóösszeírások sem említették, de egy 1759. évi feljegyzés szerint „a török háborúban és a kuruc világban” alig
volt lakója a falunak.
A török és részben kuruc időkben elpusztult falvak közül négy – Ároktő, Szentbereckfalva, Herend és Szentbalázs
– soha többé nem épült újjá, s csak a romtemplomok és faluhely jelzi, hogy ott valaha emberek éltek.
A veszprémi püspökség 1738-ban Herend prédiumot – az elpusztult faluhelyet – bérbe adta a csicsói lakosoknak
és 1756-ban engedélyezte, hogy az elhagyott faluhelyet szőlővel betelepítsék. 1750-ben Csicsón 21 család lakott
és a szőlőhegyeken 56 akó szőlő termett.
Igen érdekes történet, hogy miután a csicsói református nemesek nem fizették meg a püspöknek az adókat, és
nem engedték meg, hogy német telepesek költözzenek a faluba, Padányi Bíró Márton püspök kibecsültette a
csicsói reformátusokat a házaikból. A csicsói reformátusok többsége így a szomszédos Szentantalfára költözött.
Az 1750-60-as évektől kezdődően a Nivegy-völgy falvaiba elsősorban a már túlnépesedett környékbeli német
falvakból – Városlőd, Kislőd – érkeztek katolikus német telepesek, akiknek őshazájuk Karlsruhe környékére tehető.
Ebben az időben telepítették újra – de magyar lakosokkal – az óbudai prépostság elhagyatva álló birtokát,
Óbudavárat is.
A betelepítésekkel erősödött a gazdaság is. Csak érdekesség, hogy Tagyonban 1750-ben 298 akó, 1770-ben pedig
424 akó bort termeltek.
A szőlőterületek növekedésének eredményeként Tagyon határában 1781-ben már 918 kapás szőlő volt, amelyből
146 kapást a helyiek, 677 kapást a vidékiek birtokoltak. (1 kapás szőlő átlagban 2,5 akó ~135,75 liter bort termett.)
Szentjakabfán a Balatoncsicsóhoz hasonló történet játszódott le. 1770 és 1774 között a veszprémi püspökség a
falu magyar lakosságát (86 lélek) elköltöztette és helyükre a környező Zichy uradalom falvaiból német parasztokat
telepített be, s így 1774-re 181 főre növekedett a falu lélekszáma, akik közül 173 római katolikus német jövevény
volt.
Csicsóban is jelentős volt a szőlőtermesztés és a Szentgyörgy-hegyi, Szentbalázs-hegyi és bádi szőlőhegyeken
252 szőlő állt művelés alatt.
Érdekes, hogy a helyiek mindössze 62 szőlőt műveltek, az óbudaváriak 17, a szentantalfaiak 31, a jakabfaiak 19
szőlőt műveltek, de jelentős volt a szomszédos, de már akkor is Veszprém megyéhez tartozó mencshelyiek
bebírása is, akik 67 szőlőt műveltek a csicsói szőlőhegyeken.
Az 1770. évre az óbudai prépostság faluja, Óbudavár már nem fogadott új telepest. A falut ekkor 3 nemesi, 6
jobbágy és 7 zsellércsalád lakta. A falu határa olyan kicsiny volt, hogy egyedül Gyarmati Istvánnak volt teljes telke.
A munkánk szempontjából fontos, hogy az 1780 körüli gazdasági helyzet értékelésekor milyen tájhasználat
jellemezte a falvak határait. A kérdésre, hogy milyen haszonvételei vannak a helységnek és határának Szentantalfán,
kiemelték, hogy „a Szőlő-hegy határukban és közel szomszédságukban alkalmatos vagyon, s borok is alkalmatosak,
s jó áron elkelendően teremnek.”
A budavári, azaz óbudavári válasz is fontos, miszerint „Szomszédságunkban Herendi Pusztán többnyire szőlőket
bírunk, melyek alkalmatos bort teremnek”, azaz ezek szerint Óbudaváron ekkor nem volt szőlő.
A bevándorlás 1761-től volt megfigyelhető, s kereken 10 év múlva, 1771-ben Csicsó és Szentjakabfa veszprémi
püspöki jobbágyfalvak szinte teljesen német falvakká váltak. A szorgalmas, munkabíró, céltudatos németek, jól
megépített házaikkal, rendezett falvaikkal családi és társadalmi fegyelmükkel keresettek voltak az egyházi vagy
világi uradalmak számára.
1774-ben
Tagyon		
198 személy,
Óbudavár
170 személy,
Szentjakabfa 181 személy,
Csicsó		
441 személy,
Szentantalfa 534 személy lakott,
azaz a Nivegy-völgyben mintegy 1524 fő. A völgy lakosságának sokszínűségét is mutatja, hogy 1783-ban
engedélyezték az antalfai református templom felépítését, amely 1785-re fel is épült torony nélkül, melyet utólag,
1841-ben építettek hozzá. Az evangélikusok is templomépítésbe fogtak, templomuk alapkövét 1785. május 12-én
tették le és 1787 novemberében avatták fel a kész hajlékot.
A XVIII.sz. utolsó évtizedeiben a Nivegy-völgy, egyben a betelepült németség legjelentősebb települése Csicsó
volt.
A háborúk mellett a járványok pusztították a lakosságot.
1831-ben Galícia-felől súlyos kolerajárvány tört be. Augusztus első napjaiban lezárták Veszprém és Zala vármegyék
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határát. A vesztegzár azonban kevéssé volt hatásos, hiszen a kolera 4-12 óra alatt megölte a megfertőzött
embereket.
Fényes Elek 1842-ben megjelent állapotleírása szerint Szentantalfa magyar falunak 693(!) – 144 katolikus, 219
evangélikus, 298 református, 32 zsidó – lakosa van. Határa felettébb kicsiny, és az is szőlőkkel van beültetve. Bora
felettébb kemény és tartós.
Csicsó magyar-német falu, 451 katolikus és 8 zsidó lakossal. Szőlőhegye mind tulajdon határában, mind
balási-pusztáján elég. Vidékén, mely felette szép három puszta szentegyház találkoztak úgy, mint a szentbalázsi,
herendi és bereczfai.
Szentjakabfa német falu. Lakosai más határokban bírnak szőlőket.
Tagyon 286 lakosú. Határa majd csaknem egészen szőlőhegyből áll, mely olajos, erős, de meszes bort terem.
Óbudavár német falu, 148 lakossal. Határa szűk, földművelésből él. A Nivegy-völgyben a betelepítések
eredményeként magyar, német és zsidó lakosság élt. Nem volt gondoktól mentes a magyarok és németek
együttélése, de sok volt a vegyes házasság, ami egyfajta együttműködésre, megbékélésre vezetett.
A zsidóknak Szentantalfán volt imaházuk és a Bánfa-dűlőben volt hivatalosan kijelölt temetőjük. Igen érdekes,
hogy Fényes Elek már 1841-42-ben a herendi, balázspusztai részeket csicsói határként írja le. Ezzel összhangban
van az is, hogy Szentjakabfa lakosai más határokban bírnak szőlőket. Ennek ellenére az 1858-as kataszteri térkép
még szentjakabfai határ részeként tartalmazza a Szentgyörgy-hegyi, bádi, herendi és Szentbalázs-hegyi szőlőket.
Az úrbéri kapcsolatból és a földesúri joghatóságból eredő jogok, járandóságok, kötelezettségek megszüntetését,
továbbá a volt jobbágyoknak a kezükben lévő úrbéri földbirtokok feletti szabad rendelkezés jogát az 1853. évi
úrbéri pátens határozta meg.
A változást szolgálta 1856-tól az 1:2880 léptékű földmérési kataszteri térképek elkészítése, mely az ősiség
törvényének megszüntetését, a tagosítást készítette elő.
A települések határainak pontos felmérése is megtörtént.
Szentantalfa 655 lakossal, 1141 kataszteri holddal (kh) rendelkezett:
szántó		
488 kh (42,8%)
erdő		
288 kh (25,2%)
szőlő		
185 kh (16,2%)
rét		
89 kh (7,8%)
legelő		
48 kh (4,2%)
egyéb		
43 kh (3,8%)
Csicsón 481 lakos élt, az összterülete 2256 kh, ebből:
szántó		
680 kh (30,1%)
erdő		
1046 kh (46,3%)
szőlő		
236 kh (10,5%)
rét		
76 kh (3,4%)
legelő		
112 kh (5,0%)
egyéb		
106 kh (4,7%)
Óbudavár 155 lakosú, az összterülete 557 kh, ebből:
szántó		
227 kh (40,8%)
erdő		
219 kh (39,3%)
szőlő		
–
rét		
38 kh (6,8%)
legelő		
60 kh (10,8%)
egyéb		
13 kh (2,3%)
Szentjakabfa 191 lakosú, az összterülete 996 kh, ebből:
szántó		
328 kh (32,9%)
erdő		
504 kh (50,6%)
szőlő		
–
rét		
30 kh (3,0%)
legelő		
107 kh (10,8%)
egyéb		
27 kh (2,7%)
Tagyon 184 lakosú, területe 567 kh, ebből:
szántó		
231 kh (40,7%)
erdő		
–
szőlő		
195 kh (34,4%)
rét		
33 kh (5,8%)
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legelő		
egyéb		

58 kh (10,3%)
50 kh (8,8%)

Az adatok szerint az öt faluból kettőben, Óbudaváron és Szentjakabfán nem voltak szőlők, míg a másik háromban
összesen 616 kh (átszámítva 355 ha) szőlő volt. Jelentős iparág volt a malomipar, a Csorsza-Cserkúti patak mentén
Veress D. 11 malmot számolt össze, amelyből 8 érinti a Nivegy-völgyi falvakat:
I.	Tagyon:
Tagyoni alsó-malom
Tagyoni felső-malom
Hidi malom
Enesei vagy Sólyom malom (Ágoston, Rádóczy, Berki-malom).
II.	Szentantalfa
Csuti vagy Vidosa malom
Dalosi-Barocza malom
Rimai-malom
Barcfa-malom
Az 1858-as kataszteri térkép Szentantalfán a Barczfai Mühle-t, a Rima Mühle-t, a Boros Mühle-t, a Csuti-Mühle-t.
Tagyon határában a Sólyom-Mühle-t, a Horváth-malmot, és név nélküli, a 24-es, 38-as, a 39-es és 40-es hrsz-on
további 4 malomkerekes épületet, összesen 9 malmot ábrázol.
1881-83-ra fejeződtek be a tagosítási munkák, amely során szabad összefüggő paraszti birtoktestté alakították ki
a szerte-széjjel fekvő birtokrészeket.
Ám alighogy elmúltak az öröm napjai, a szőlő legveszedelmesebb betegsége, a filoxéravész 1886-ban már Csicsót
és Szentantalfát is elérte.
		
1873:
1895:
Csicsó
215 kh
7 kh
Szentantalfa
1 47 kh
1 kh
Tagyon
197 kh
17 kh
Szentjakabfa
?
13 kh
A számok mutatják, hogy a filoxéra hihetetlen mértékű pusztítást okozott, amelyből csak keserves munkával,
eladósodással a következő nemzedék tudott kilábalni.
A Nivegy-völgyi falvak a magyar államiság kezdetétől Zala vármegyéhez tartoztak. A „Zalavég” falvai – 19 település
– 1889-ben kérelmezték, hogy ne a tapolcai járáshoz tartozzanak, hanem Balatonfüred legyen a járási központ. A
Nivegy-völgy falvait is – bár ők nem kérték – ide csatolták.
1910: Szentantalfa 538 fő
Szentjakabfa 260 fő
Tagyon		208 fő
Óbudavár
168 fő
Csicsó
464 fő
1910-ben
1638 fő élt a Nivegy-völgyben.
1935-ben:
Szentjakabfa 1002 kh, ebből:
szántó		
305 kh (30,4%)
erdő		
501 kh (50%)
szőlő		
36 kh (3,6%)
rét		
22 kh (2,2%)
legelő		
97 kh (9,7%)
kert		
5 kh (0,5%)
egyéb		
36 kh (3,6%)
Balatoncsicsó 2287 kh, ebből:
szántó		
557 kh (24,4%)
erdő
1198 kh (52,4%)
szőlő		
239 kh (10,4%)
rét		
54 kh (2,4%)
legelő		
137 kh (6%)
kert		
37 kh (16%)
egyéb		
65 kh (2,8%)
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Szentantalfa 1140 kh, ebből:
szántó		
499 kh (43,8%)
erdő
192 kh (16,9%)
szőlő		
168 kh (14,7%)
rét		
88 kh (7,7%)
legelő		
112 kh (9,8%)
kert		
30 kh (2,6%)
egyéb		
51 kh (4,5%)
Tagyon 575 kh, ebből:
szántó		
274 kh
erdő
26 kh
szőlő		
149 kh
rét		
35 kh
legelő		
60 kh
kert		
8 kh
egyéb		
23 kh

(47,4%)
(4,5%)
(25,9%)
(6,1%)
(10,4%)
(1,4%)
(4%)

Óbudavár 552 kh, ebből:
szántó		
338 kh (61,2%)
erdő
34 kh (6,2%)
szőlő		
30 kh (5,4%)
rét		
28 kh (5,1%)
legelő		
94 kh (17%)
kert		
10 kh (1,8%)
egyéb		
18 kh (3,3%)
A tájváltozás folyamatát jól tükrözi a művelési ágak változása. Az 1850-es évekbeli első megbízható adatokat
ezért érdemes összevetni a későbbi idők adataival. 1856-ban 1666 lakos élt a völgy falvaiban, 1910-ben 1638, azaz
elenyésző a változás. A művelési ágak változása már jelentősebb. Feltehetően kisebb határváltoztatások is voltak a
szomszédos településekkel, mert 5517 kh-ról 5556 kh-ra növekedett a települések közigazgatási területe, bár ez az
eltérés akár a mérések pontosabbá válásából is adódhatott. A lényeg, hogy a filoxéra vészt követően a szőlőterület
622 kh volt, amely csaknem teljesen azonos a 80 évvel korábbi értékkel, azaz a Nivegy-völgyi szőlőrekonstrukció
megvalósult. Az erdő kismértékben, mintegy 100 kh-dal csökkent 2057 kh-ról 1951 kh-ra, a szántóterület pedig
2013 kh-ra nőtt 1954 kh-ról. A gyepterületek nagysága is nőtt kismértékben, mintegy 70 kh-dal, és nőtt az egyéb
területek nagysága is 239 kh-ról 283 kh-ra.
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a táj művelésében, jellegében jelentős változás 1856-tól 1935-ig nem
következett be.
A II. világháborút követően a földosztás és a földreform a Nivegy-völgyben felosztható nagybirtok hiányában nem
okozott változást, mindössze a veszprémi püspökség erdőbirtokai kerültek állami tulajdonba.
1946. január 5-én Balatonfüredi járást, 1950. március 16-án pedig a teljes Tapolcai járást Veszprém megyéhez
csatolták.
Nagyon fontos tény, hogy a Nivegy-völgyből egyetlen németet sem telepítettek ki, mert Németh Miklós
szentantalfai körjegyző nem továbbította az összeírások iratanyagait az Áttelepítési Bizottsághoz.
A szocialista nagyüzemi mezőgazdaság kialakítása itt lassan haladt előre.
Tagyonban az „Október 22.” TSz. 1950. október 22-én (24 fő), Szentantalfán az „Igazság” TSzG. 1951. november
1-jén, Balatoncsicsón „Új Élet” TSzCs. 1950. szeptember 20-án alakult meg.
A politikai diktatúra ellenére megjelent a fejlődés is, 1954-ben a valósult meg a villamosítás, 1955-ben pedig
vezetékes vízhálózat épült.
Az is ennek a korszaknak a fontos tanulsága, hogy – bár nem volt kitelepítés – a németekre vonatkozó
birtokrendeletet végrehajtották és 1 hold szőlő és 7 hold szántón kívül minden földet elvettek. Ezeket a földeket
tartalékföldeknek minősítették, s az állam ezeket bérbe adta. Megdöbbentő, és az itt élők összetartozásának
példamutató kifejeződése, hogy ezeket a földeket senki nem igényelte ki, nem vette bérbe! Ennek következtében
a csicsói Balázsi-dűlőben és az óbudavári mezőn nagyon sok föld maradt parlagon.
1957-re a tagyoni kivételével a termelőszövetkezeti csoportok széthullottak. A megújuló politikai erőszak
következtében, azonban 1959-ben, mint egy parancsszóra megalakultak az új szövetkezetek:
Szentjakabfa 1959. március 14.	
„Hunyadi János”
Óbudavár
1959. március 14.	
„Búzakalász”
Szentantalfa 1959. március 15.	
„Március 15.”
Balatoncsicsó 1959. március 15.	
„Petőfi Sándor”
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A falvak állapota ebben az időszakban nagyon lehangoló volt. Elhanyagoltak voltak az épületek, közterületek, s
bár a nép rengeteget dolgozott, a kereset azonban nagyon kevés volt. Mindenki a háztájiból és a tartalékaiból élt.
1960. december 31–én az „Október 22., a „Búzakalász” és a „Március 15.” TSz. „Március 15.” néven egyesült. Az
egyesült TSz a tájhasználat történelmi hagyományainak megfelelően 1967-70-es évekre 170 kh új szőlőültetvény
telepítését tervezte Szentantalfa és Tagyon határában. Megépült a szőlőtermést feldolgozó üzem is Antalfán, a
Szentbalázs-hegy aljában.
A csicsói Petőfi TSz-nek az 1970-es években már 130 kh új telepítésű szőlője volt. 1969-71 között a tagok háztáji
szőlőjét is alkalmassá tették nagyüzemi művelésre és saját borfeldolgozó és tároló épületeket építettek.
A jakabfai Hunyadi János TSz-nek 1967-ben 115 kh szőlője volt!
A gazdaság fejlődése megindult, de a Nivegy-völgy 5 községének lakossága csökkent.
1960.:		
1349 fő
1970.:		
1136 fő
összterület:
5581 kh.
1974. január 1-jén a zánkai „Egyetértés”, a csicsói „Petőfi”, a monoszlói „Egyetértés”, a szentantalfai „Március 15.”
és a szentjakabfai „Hunyadi” egyesült, Zánkai Magyar Tenger Mgtsz. elnevezéssel, balatoncsicsói székhellyel. A
gazdaság központosítását követte a közigazgatás központosítása is. 1977-ben a települések a zánkai közös tanács
alá tartoztak. Csak 1991-ben lett újra a történelmi hagyományoknak megfelelően szentantalfai körjegyzőség.
1992-ben a Magyar Tenger TSz teljes földtulajdonát kárpótlási földalapra, és ún. tagi-alkalmazotti részarányos
földalapra osztották, így egyetlen m2 közös földtulajdon sem maradt.
A TSz szűk maradványa, Zánka és Környéke Pinceszövetkezet néven pinceszövetkezetté alakult. A fentiek
következtében, a kárpótlást követően az 1990-es évektől kezdődően ismét a magángazdálkodás lett a meghatározó.
A Balaton-felvidék legszebb szőlőültetvényei ma is a Nivegy-völgyben találhatók. Részben kedvező, hogy a
külterületek jelentős része 1997 óta a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkba tartozik, amely egyrészt okoz bizonyos
nehézségeket, de megkönnyíti az értékek fennmaradását, megőrzését is.
A földhivatali nyilvántartás szerint ma az 5 település közigazgatási területe 3158,2 ha (~5488 kh), a szőlő 520,8 ha
(905 kh), a szántó 626 ha (1088 kh), az erdő 1233 ha (2043 kh), a belterület (régi „egyéb” megnevezésű terület) 93,6
ha (162,7 kh).
A számok egyértelműen azt mutatják, hogy másfélszeresére nőtt a szőlőterület a XIX. és XX. századi értékhez
képest. Az erdő területe csaknem megegyezik az 1856-os adattal, a szántóterület viszont nagy mértékben
csökkent. A 626 ha (1088 kh) a 2000 kh körüli értéknek csaknem a fele, azaz az egyik látványosabb változás a
belterületek növekedése (Csicsó, Szentantalfa, Tagyon) mellett a szántóterületek csökkenése, és a szőlő valamint
kertes mezőgazdasági területek növekedése.
A Nivegy-völgyre is jellemző, hogy a filoxéra-vészt követően, majd a TSz-időkben a szőlőtelepítéseket a történelmi
szőlőhegyeken kívül a jobb termőtalajú, géppel könnyebben művelhető szoknyaalji szántóterületeken valósították
meg. Ezzel a meredekebb hegyi szőlőterületek óhatatlanul a háztáji és hétvégi kertészkedés, kikapcsolódás
területeivé váltak, jelentős arculati változást okozva, az árutermelő szőlőtermelés pedig a hegyek lábánál talált
helyet. Ez a változás gazdaságilag talán nevezhető kedvezőnek is, és bár vannak szépen művelt szőlőhegyi részek
is, de különösen a Szentbalázs-hegy és a Tagyon-hegy látványa, látképe is kedvezőtlenül alakult.
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Szentjakabfa kicsiny, alig 100 lelkes szőlő- és borszerető település a Balaton-felvidék közepén, a Nivegy-völgyben.
A falu a medencét lezáró Veszprémi fennsík letörésén lévő domboldalon épült fel, az erdőterületek alatt.
A Nivegy-völgy földrajzi szempontból változatos, rendhagyó terület, amely a Balaton partjától fokozatosan
emelkedik a fennsík széléig. A tóhoz közel viszonylag sík, alacsony lejtésű területek találhatók, míg a központtól
távolodva magasabb térszínű és meredekebb hegyoldalak, dombok jellemzik a tájat.
A medencén végig folyó Cserkúti-, vagy Csorsza-patak itt, Szentjakabfa és Óbudavár határában ered.
A falu a Nivegy-völgy északi részén, a Veszprémi fennsík délre lejtő oldalán helyezkedik el 250 és 270 méter
magasságban. A belterületi telkek rövidebbek, mint Óbudaváron és ezért kevesebb a kertvégi gyümölcsfa is, így
a falu épületei jobban látszanak a tájban. A település egy dombhátra épült, s így a háztetők és a templom eleve
kimagaslanak a környező mezőgazdasági területekből.
A falu régi magja alá néhány új lakóház épült, amelyek magassága jóval felülmúlja a régebbi épületeket, így
sajnálatos módon a település déli irányú – a Balaton és a völgy felőli – látképein ezek az új építésű épületek a
meghatározóak.
A 250-270 méter magasságban települt régi falu eleve magasan helyezkedik el a tájban. A belterületi épületek
száma alig haladja meg a 40-et, azaz egy egészen kicsiny településről van szó, amelynek tájban való megjelenése
az említett kicsit magasabb beépítések ellenére kifejezetten kedvező.
A Fenyves-hegy, illetve Óbudavár felől kevésbé látszanak az új épületek, s ebből a sorból a templom és az alatta
lévő nyeregtetők látványa a meghatározó.
Sajnos, miután a szocializmusban az önálló és később a közös TSZ – Magyar Tenger – idejében az állattenyésztés
súlypontja Szentjakabfára helyeződött, van két telephely, amely mind a település környezeti arculatát, mind
tájképi megjelenését és közeli ivóvíz bázisát is kifejezetten kedvezőtlenül befolyásolja: a 035/11 hrsz.-ú területen
omladozó állattartó épület, valamint a 016/4 hrsz.-on a szarvasmarha telep.
A Nivegy-völgy összefoglaló tájtörténeti részében említettük, hogy ezen a szőlőtermesztésre ideális adottságú
tájon, Szentjakabfán, a XIX. század elején és közepén még nem volt szőlő!
(Fényes Elek 1841-ben már azt írta, hogy lakosai más határokban „bírnak szőlőket”. Az 1802-1803-es összeírás
szerint, amely a veszprémi püspök birtokairól készült, Szentjakabfán nem említ szőlőből befolyt jövedelmet.
Ellenben az 1858-as térkép szerint több szőlőhegy is tartozott Szentjakabfához – de ez feltehetően tévedés, mert
ezek a szőlőhegyek akkor már Balatoncsicsóhoz tartoztak. A lényeg, hogy a település mai határában valóban
szántó-, gyep- (rét, legelő) és erdőterületek voltak. A szőlőt a XIX. század második felében telepíthették a falu
feletti dobogói, kútaszói részekre.
A Magyar Korona Országainak mezőgazdasági statisztikája szerint 1897-ben Szentjakabfán 13 kh beültetett szőlő
és 11 kh parlag volt.
A XX. században azután megnövekedett a szőlőterület és ma Szentjakabfát körbeveszik a szőlőültetvények. A falu
feletti dobogói szőlőhegyen mindössze néhány (7 db), többségében az 1970-es években épült (átépült) présház
található.

12/
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A TELEPÜLÉS ARCULATÁT HOSSZÚ TÁVON BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
Szentjakabfa arculati kézikönyvének készítésekor feltétlenül meg kell említenünk, hogy a falu körüli határrészek, a
település Balaton felé lejtő határrésze, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozik.
A Nemzeti Park védetté nyilvánításának célja többek között a táj jellegének megőrzése, a természet értékeinek
védelme volt, ezért a tájképi megjelenés szempontjából rendkívül fontos az országos védelem.
Szentjakabfa része a balatoni üdülőkörzetnek is, így a Balaton-övezeti törvény is vonatkozik területére. Jelentős
nagyságú terület tartozik a Nemzeti Ökológiai Hálózatba (339 ha mag terület, 118 ha puffer terület) és érintik
Szentjakabfa területét a térségi jelentőségű tájképvédelmi területek is. Az északi nagy, összefüggő erdőség,
valamint a fennsík lábrészénél lévő erdős-bozótos területek tartoznak a magterületbe. Ez utóbbiak a Balaton, a
medence felől mintegy bekeretezik a tájat.
82 ha tartozik a szőlő termőhelyi kataszter I. osztályú területei közé.
A Balaton tájképvédelmi övezetébe elsősorban a települést körbevevő dombhátakat, főleg a szőlőkataszteri
területeket sorolta a Balaton Törvény, amely területek messziről, a völgy számos pontjáról jól láthatóak. Emellett
ide sorolta közvetlenül a falu alatti területeket, hogy ott se történjen olyan beavatkozás – pl. többszintes házak
építése – amely ront a település táji megjelenésén.
A szőlőkataszter I. o. területeket szintén a falut körbeölelő területeken (Dobogó, Székút, Fenyves, Keresztföld,
Kútaszó határrészeken) jelölték ki, ezért a kedvező tájképi megjelenés szempontjából különösen fontos a
kataszteri területek szabályozása, használata, beépíthetősége. A Balaton Törvény ezért írja elő, hogy a térségi
jelentőségű tájképvédelmi övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, és más célú hasznosítás is
csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, a tájkarakter erősítése érdekében engedélyezhető. A
látványvédelmet ebben az övezetben kiemelten kell érvényesíteni új épület, építmény elhelyezése csak tájba
illesztve, a történelmi tájszerkezet és a tájképi adottságok megőrzésével történhet.

[1] BALATON- TÖRVÉNY TÉRSÉGI
JELENTŐSÉGŰ TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET
ÖVEZETE
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÁJRÉSZLETEK KIEMELÉSE, AZAZ
TELEPÜLÉSKÉPI, TÁJESZTÉTIKAI JELLEMZŐI
Szentjakabfa területét a tájesztétikai, a táji megjelenés, tájképi jellemzők figyelembevételével több eltérő
határrészre osztottuk.
Óbudavárhoz hasonlóan Szentjakabfa is két egymástól jól elkülöníthető részre oszlik. A Veszprémi fennsíkon lévő
nagy erdőtömb, a Felső-erdő, egészen a Petend-nemesleányfalui országútig, sőt még azon is túl nyúlik.
Ezeknek az erdő előterében lévő szántó- és gyepterületek (Rétföldek, Láz, Mogyorós) – a turista forgalom által
kevésbé érintettek – megőrzése jelen állapotban szükséges és célszerű.
Tájképi, arculati szempontból Szentjakabfa a fennsík déli lejtőjére eső részei érintettek elsősorban. Említettük, hogy
ezekre a területekre lehet rálátni a Balaton felől, illetve a Nivegy-völgy domboldalairól, útjairól, településeiről, s
ezen déli lejtő adja a Nivegy-völgy különleges táji, történelmi hangulatát. Itt vannak a kiváló adottságú I. osztályú
szőlőkataszteri területek, a tájképvédelmi övezet területei.
A területek értékelésekor meghatároztuk a tájképileg értékes erdőterületeket, amelyek a Veszprémi fennsík
letörésénél látványukkal mintegy bekeretezik, lezárják a tájképet. Ezeket a Dobogó határrész feletti, a Mogyorós-dűlő
déli részén lévő erdőket kiemelten kell védeni. Itt az erdő fennmaradását, a folyamatos borítottságot biztosító
erdőgazdálkodás folytatható csak.
Külön kiemelendő terület a falu és a Pap-erdő feletti dobogói rész, amely szőlőműveléssel hasznosított
kertgazdasági terület, kifejezetten ritka beépítéssel.
A kb. 10 ha nagyságú területen 7 présház található. A történeti részben leírtuk, hogy ezen a részen a XIX. sz.
második felében kezdték el a szőlőtermesztést, ezért nagyon régi épületek nincsenek, illetve a régebbi épületek
is átépültek.
A határ értékelésekor két helyen találkoztunk zavaró hatású létesítménnyel. Szentjakabfa a közös TSZ időkben az
állattenyésztés központjának volt kijelölve, s így a falu alatt és a falu felett is épült állattartó telep, istálló.
A hegyen lévő két istálló közül a 035/11-es hrsz. földrészen lévő ideiglenes anyagokból épült birka/juh karám
rendkívül lepusztult állapotban van, környezetében autó és mezőgazdasági gép roncsok, egyéb hulladék anyagok
találhatóak.
Ez az épület és környezete – túl azon, hogy a falu felett, attól 50 méterrel magasabban, 315-320 m magasan, jól
látható helyen van – jelen állapotában kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetére.
Elbontása jó megoldásnak tűnik.
A másik zavaró hatású létesítmény a falu alatt, a TSZ épp a bevezető út mentén volt szarvasmarha telepe (016/4
hrsz.), amely elsősorban szennyvizével – a vízmű-kutaktól 300 méterre! – kedvezőtlenül befolyásolja a környezetet.

14/
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[2] BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK TERÜLETE (RÉSZLET)
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SZENTJAKABFA TÁJHASZNÁLATA
Szentjakabfa tájhasználatának változását a Nivegy-völgyről az általános bevezetőben – Veress D. Csaba történelmi
tanulmánya alapján – már érintettük. A különböző leírások mellett a fellelhető térképekből is következtethetünk
a tényleges változásokra.
ELSŐ KATONAI FELMÉRÉS

Az első katonai felmérés a XVIII. század második felében (1763-1787 között) készült.
A térkép a közigazgatási határokat nem tartalmazza. Szentjakabfa területén zömmel szántó- és gyepterületeket
ábrázol. A falu közelében szőlőt nem jelöl a térkép és az északi, a veszprémi fennsík területen lévő erdők kiterjedése
is kisebb a mainál. A mintegy húsz házon és a templomon kívül, a falu melletti két völgyben futó két patakot, a
falutól keletre eső Pap-erdőt, és a Kálvária keresztjeit már ábrázolja a térkép. Jól látszik a mai Kút utca folytatásában
az Óbudavár felé vezető „miseút”!

MÁSODIK KATONAI FELMÉRÉS

A XIX. század közepén készült térképen már több mint 30 lakóház van. Teljesen kiépült a templom környezetében
a jellegzetes téglalap alakú, a lakóházakra merőlegesen álló pajtasor. Az egykori miseút lakóterületei vonalában
kiépült a Kút utcai rész is. Ez a térkép zöld színnel jelöli a falu alatti réteket és a falu feletti legelőket. A határ
nagy része szántó, az erdők – a faluhoz közeli Pap-erdő kivételével – a közigazgatási határ északi részén, fent, a
fennsíkon találhatók. Szőlőt Szentjakabfa területén ez a térkép sem jelöl.

HARMADIK KATONAI FELMÉRÉS

A XIX. század hetvenes éveiben készült térképen szőlők már sejthetők a Pap-erdő feletti dobogói részen. Az
említett Pap-erdő kivételével az erdők változatlanul csak az északi részen találhatók, a határ nagyobb része szántó,
illetve legelő.
A Kálvária keresztjeit ez a térkép is jelzi a Pap-erdő dél-keleti részén.

16/
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KATASZTERI TÉRKÉP (1858)

A tagosítást megelőzően készült 1858-ban az az 1:2880-as kataszteri térkép, amely hrsz.-okkal ábrázolja az egyes
telkeket, és tartalmazza a térkép az épületeket, telkeket, a művelés módját, a dűlők elnevezését is.
A Kálvária keresztjeit ezen a térképen is megtaláljuk a Pap-erdő déli részén, és nagyszerűen látszik a lakóépületek
mögött az egymással szinte összeépült pajták sora. Szántó és gyepterületek jellemzőek ezen a térképen is, és ami
igen meglepő, hogy Szentjakabfa határa jóval nagyobb, mint a mai.
A ma már Balatoncsicsóhoz tartozó bádi, Szentgyörgy-hegyi, herendi, Szent Balázs-hegyi részek – több száz hektár
– egészen le, Agyaglikig, a Szent Balázs-hegy déli részéig Szentjakabfa határához tartozóként vannak ábrázolva!
Az arculati kézikönyv keretében nehéz feltárásokat végezni, hogy mikor és miért kerültek a területek véglegesen
Balatoncsicsóhoz, de az tény, hogy Veress D. említett könyvében már 1715-ben ír a szentjakabfalvi házakról és
hogy Szentjakabfán egy akó bor ára 45 krajcár volt, sőt 1770-ben még idézi, hogy 24 kapás (hektár) szőlő volt a
szentjakabfalvi szőlőhegyeken.
Ugyanakkor az 1779-81. évi összeírás szerint már Balatoncsicsó promontóriuma, szőlőhegye volt a térképen
szentjakabfainak jelölt Szent György-hegyi, Szent Balázs-hegyi és bádi szőlőhegy is!
Nagyon valószínű, hogy a szentjakabfalvi szőlőhegyek Balatoncsicsóhoz csatolása összefüggésben van azzal,
hogy 1770 és 1774 között Szentjakabfa magyar lakosságát – 86 lelket!! – a veszprémi püspökség elköltöztette a
faluból, s helyettük német parasztokat telepített be!
A Magyar Királyság területét bemutató térkép az 1880-as évektől már ábrázolja a dobogói szőlőket a falu feletti
dobogói részen, valamint a Fenyves és a Keresztföld területén.
Szentjakabfa a szocialista mezőgazdaság idején is, – amíg lehetett – a saját útját járta. Miután a korábban erőltetett
állattenyésztés nem hozott kellő eredményt, a Hunyadi TSZ a szőlőtermelésre alapozott, és az 1970-es évek elején
már 130kh, azaz több mint 70 ha szőlő volt Szentjakabfán.
Az 1979-es légi fotón is jól látszik, hogy a település felett, alatt és a falu két oldalán is nagyüzemi telepítésű szőlő
található.
Ma kevesebb a szőlő, de a táj látképét, hangulatát még így is kedvezően befolyásolják a meglévő ültetvények.
Miután Szentjakabfán 82 ha tartozik 364 pontos termőhelyi értékkel szőlőkataszterbe, a mai 38 ha – szüreti
jelentést adó szőlőterület – még legalább a duplájára növelhető. Különösen a falu feletti Dobogó, Kútaszó, Szélkút,
Keresztföld és Fenyves dűlőkben kellene arculati/tájképi szempontból is megtartani a szőlőt.
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ÖRÖKSÉGÜNK
SZENT VENDEL RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
(8272 Szentjakabfa, Fő utca 26-28)

MŰEMLÉK
A település főutcáján emelkedő dombon, kerítéssel övezett
kertben szabadon álló, homlokzati toronnyal alakított, félkörös
szentélyzáródású, egyhajós, kis méretű templom, K-Ny-i
tájolással. Klasszicista stílusban alakított főhomlokzat és
torony, eredeti kapuszárnnyal. A belső egyhajós, a bejáratnál
vasoszlopon támaszkodó karzat, hevederes csehsüvegboltozattal fedett toronyalj és (kétboltszakaszos) templomtér,
félkupolával fedett szentély. Négy gyertyatartóval díszített
barokk főoltár, adoráló angyalok között tabernákulum, ajtaján
serleg ábrázolásával (1764 k., barokk). Eredeti padok, négy
kandeláber (1862), Mária-szobor (barokk, XVIII. sz.), szószék
kosár (barokk, XVIII. sz.), kifestés 1965 (Soós István, Mór József).
Emelték 1768-ban.

KÁLVÁRIA (02 HRSZ.)

Arculati
szempontból
kifejezetten meghatározó,
kedvező elem a falutól
mintegy 300-350 méter
távolságban keletre eső
Kálvária. A Kálvária jele már
az első katonai felmérés
térképén
megtalálható
három kereszt rárajzolásával.
A térkép az 1760-1770-es
években
készült.
A
történelmi leírások szerint
a
templom
építésével
egyidejűleg, 1768 körül
létesülhetettek, a falutól
keletre, a Kálvária-hegyen,
a kálvária szobrai, keresztjei. A XVIII. századból ma már csak a két lator keresztje maradt meg, a Krisztuskereszt
később készült.
Az 1858-as kataszteri térképen is három kereszt található a kálvária jeleként.
A Kálvária Jézus kereszthalálának helyszíne Jeruzsálemben. A kálvária (calva = koponya) jelentése „koponyák
hegye”, régi latin szóból származik. A kálvária a kivégzések, keresztre feszítések színhelye volt. Magyarországon a
kálváriák az ellenreformációt követően, a XVI. századtól terjedtek el.
A Kálvária-domb és a keresztek csak közelről láthatók, tekintettel arra, hogy a Pap-erdő fái körbenőtték a
kereszteket.
A Pap-erdő mai parkerdő funkciója, az utak, gyepek, sportpályák gondozottsága kedvező település arculati
szempontból is.
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FŐ U. 31.

Tornác nélküli hosszúház a XIX. század első feléből. Az
udvar felől egy bejárat van a konyhába eredendően
onnan lehetett két irányban bejutni a háromosztatú ház
két lakószobájába, (bár belül jelenleg lehetnek kisebb
változások (pl fürdő, kamra, wc). Az épület jellegzetes
balatonfelvidéki jegyeket hordoz: téglaoromzatos,
macskalépcsős, utcára merőleges nyeregtető, vakolt
meszelt fal, íves záródású ikerszellőzők az oromzaton.
A külső falsíkra helyezett pallótokos ablakok eredetiek,
szép arányúak, utcai kettőn külső táblázatos spaletták.
Az utcai homlokzat szimmetrikus, a két főhomlokzata
vakolatkeretezéssel párkány és lizéna-osztással
képezve. Az utóbbi kváderesen. Az épület feltehetőleg
módos gazda építhette, mert abban az időben ez egy
igen tekintélyes paraszti épület lehetett. Az épülethez
tipikusan sorosan kapcsolódik a hajdani kocsiszín és
istálló épület.
Egyéb: borított fafödém, kő alap, vegyes tégla-kő falazat,
rombuszpala.

FŐ U. 3., 29/3 HRSZ.

Itt az látszik, hogy nagyjából hasonló szerkesztésű az
utcai homlokzat, mint az előbb, de valamikor a 80-as,
90-es évek tájékán átépítették, és megváltozott az
oromfal. A vakolatkeretezések leegyszerűsödtek,
a macskalépcsős oromfal tetőereszesre változott,
a nyílászárók sem eredetiek már, csak hasonlók az
eredetiekhez. A ház tetőtere beépített, ami korábban
nem volt jellemző, de nem is zavaró. Sajnos úgy nyúltak
az épület felújítás során a házhoz, hogy a tájra jellemző
karakterjegyeinek nagy része eltűnt ill. megváltozott,
de rekonstruálható.

FŐ U. 34 ÉS 35 HRSZ.

Itt két ház látható a képen, egymásnak szinte
ikertestvérei.
Értékeik: A két ház szépen alkalmazkodik a terep adta
lehetőségekhez, a járda lépcsője nagyon természetes
helyen és módon kapcsolódik. A felső ház melletti kő
támfal eredetinek tűnik.
A házak oromfala a felsőnél eredeti ablakokkal
van, de nem az eredeti vakolattal, az alsónál szinte
minden átépített az oromfalon. Mindkét ház kéménye
szabadkéményes, feltehetően boltozott konyha van
alatta. Ez a XIX. század első feléig volt tipikus, ezen
keresztül az épületek kora is valószínűsíthető.
Hátrányok, veszteségek: Az oromfalakat változó
mértékben átdolgozták, kőporos kapart vakolat
mindkettőnél, régen ilyet nem használtak, vakoltak és
meszeltek. Az alsón már a nyílászárók típusa, mérete
és aránya is megváltozott rossz irányban. Eltűntek a
vakolatkeretezések, de az alsónál az oromzat aljánál
lévő vakolatugrás mutatja, hogy korábban volt, sőt
valószínű ott van a kőporozás alatt.
Mindkét ház jó biztonsággal rekonstruálható.
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FŐ U. 19. GAZDASÁGI ÉPÜLETE

A hagyományoknak megfelelően egy-egy portához
erdő, legelő, szőlő-hegy, házi kert tartozik. A porta
elején elhelyezkedő lakóépületet követik a gazdasági
és melléképületek, majd egy az egészre merőlegesen
a telek szélességével megegyező hosszúságú, a
szomszéddal összezáródó pajta épület zárja a sort, amit
követ a művelésre szánt kert. Még ma is megfigyelhető
ez a védekező, német falu arculata.

ERDÉSZHÁZ

Távol esik a településtől, és csak a turistautakon
lehet Szentjakabfáról megközelíteni az un. csicsói
erdészházat. Az erdészház területén erdei iskola üzemel.
Kivételesen kedvező a Balatonhoz közel, de mégis egy
védett, természet közeli erdő mellett átadni, bemutatni
a természetről, az erdőről, az erdő élővilágáról, a
vadászatról szóló ismereteket.
Az erdészház Szentjakabfa határában, a 055/2 hrsz.-ú
területen található. Mind megjelenésében, mind
funkciójában tökéletesen illeszkedik a táj környezetéhez
és így meghatározó arculati elem a Nivegy-völgy feletti
fennsík területén.
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• Feszületek

A Fő utcában, a 30-as hrsz-ú épület előtt áll a Steierlein A Kút utca 3. szám alatt -a Czaun- ház előkertjében állJános és hitvese, Albert Skolasztika által -1895-ben- a Czaun Ferenc és hitvese, Hilbert Mária által állíttatott
állított kőkeresztje, amely igényes kidolgozásával a kőkereszt 1948-ból.
környék egyik legszebb ilyen jellegű keresztje. Készítette
Horth Sándor keszthelyi mester.

A templomkertben áll Albert Ferenc és hitvese, Tímár
Erzsébet -1895-ben- állított kőkeresztje. Horth Sándor
keszthelyi mester munkája.
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• Egyedi értékű (kiváló) dűlők
•
•
•
•
•

Dobogó
Keresztföld
Székút
Fenyves
Kertföld

A szőlőkataszter I. osztályba sorolt területek között vannak történeti, termelési, tájesztétikai, tájvédelmi, valamint
borturizmus szempontjából kiemelkedő értékű dűlők, tájrészletek. Az európai bortermelő országok gyakorlatának
példájára ezeket a kiemelkedő értékű dűlőket -továbbiakban kiváló dűlők- ki kell jelölni, meg kell határozni.
A „kiváló dűlőket” a településrendezési tervben meg kell jeleníteni és értékőrző, egyedi szabályozásokat kell
azokra kidolgozni, amely célja a dűlő (tájrészlet) adottságainak minél nagyobb mértékű megőrzését célozza. A
„kiváló dűlők” kijelölése az értékmegőrzésen túl elsődlegesen azért szükséges, hogy az itt folyó vagy újraindítandó
szőlőtermesztés és átlagnál jóval nagyobb mértékű támogatást kaphasson.
A „kiváló dűlők” meghatározása összhangban van az EU-s irányelvekkel is, amelyek kifejezetten hangsúlyozzák a
veszélyeztetett nagy természeti értéket képviselő területeken folyó mezőgazdasági termelés védelmét.
A cél az, hogy ezekre a nagyértékű, különleges borminőséget adóterületekre – kiváló dűlőkre összpontosuljon
a magyar minőségi bortermelés és ezt a célt a támogatásokkal is elő kell segíteni. A szőlőtermesztés sajátos
építményeit, elemeit -pl. pincék, présházak, útmenti feszületek, támfalak, kutak, teraszok stb.- szintén a
településrendezési tervekben és településképi rendeletben kell részletesen szabályozni. Az értékes elemeket
helyi vagy országos védelemre kell javasolni. Az arra méltó tájrészleteket történeti tájként kell örökségvédelem
részévé tenni.
Külön kiemelendő terület a falu és a Pap-erdő feletti dobogói rész, amely szőlőműveléssel hasznosított
kertgazdasági terület, kifejezetten ritka beépítéssel. A kb. 10ha nagyságú területen 7 présház található. A történeti
részben leírtuk, hogy ezen a részen a XIX. sz. második felében kezdték el a szőlőtermesztést, ezért nagyon régi
épületek nincsenek, illetve a régebbi épületek is átépültek.
Az arculatot kifejezetten kedvezőre formáló épületet nem találtunk a présházak között, de bántó jellegű épületeket
sem. A szőlőt példásan művelik, a területre aszfaltút vezet fel, a rendezettség érzése keríti hatalmába a szemlélőt.
Értékes tájelem, arculati szempontból kiemelt védelemben kell részesíteni.
A határ többi része szőlőműveléssel hasznosított, beépítésmentes, árutermelő mezőgazdasági terület. Bár
nagyobb része kertes, mezőgazdasági területbe sorolt, de kifejezetten kedvező lenne a beépítésmentes jelleg
megőrzése mind a Fenyves oldalban, mind a Székút, Kisföld, öregföldi részeken, ezért ezeknek a területeknek a
szabályozása felülvizsgálandó!
A hatályos Balaton törvény és tervezett módosítása is tartalmazza a kiemelkedő értékű dűlők lehatárolásának
kötelezettségét. Az alábbi törvényi előírás alapján fogalmaztuk meg javaslatunkat az egyedi értékű dűlők
védelmére:” 58.§ (5) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy a kultúráért, a környezet és
természetvédelemért, valamint a turizmusért felelős miniszterrel egyetértésben a szőlő termőhelyi kataszterébe
tartozó, kiemelkedő értékű tájelemet képviselő - történeti, termelési és turisztikai szempontból - egyedi értékű
dűlőket lehatárolja és e területek kivételes értékeinek megőrzésére vonatkozó követelményeket rendeletben
szabályozza.”
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Helyi területi védelem
Településképi szempontból
meghatározó terület
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Tájképileg értékes erdőterületek
Szántóföldi illetve gyep hasznosítású
-beépítésmentes- árutermelő
mezőgazdasági terület
Szőlőműveléssel hasznosított
beépítésmentes árutermelő
mezőgazdasági terület
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TÁJKÉPILEG ÉRTÉKES ERDŐTERÜLETEK
A változatos domborzatú, kisebb völgyekkel, medencékkel, dombhátakkal jellemezhető Balaton-felvidéken az
egyes településeket körbeölelő dombok, hegyek gerincén, lejtőin helyezkednek el a tájképileg értékes erdős
területek, amelyek már többnyire hosszú évszázadok óta erdők. Ezek az erdők foglalják keretbe a településeket,
vagy azok egy részét és határozzák meg alapvetően a tájképet, a látványt. Hiányuk teljesen más jellegű sivárabb,
jóval érdektelenebb tájképet eredményezne.
Ezeken a területeken az erdők hosszú távú fennmaradását, a folyamatos erdőborítottságot biztosító
erdőgazdálkodási módszerek alkalmazhatók.
A területek értékelésekor követtük a tájképileg értékes erdőterületeket, amelyek a Veszprémi fennsík letörésénél
látványukkal mintegy bekeretezik, lezárják a tájképet. Ezeket a Dobogó határrész feletti, a Mogyorós-dűlő
déli részén lévő erdőket kiemelten kell védeni. Itt az erdő fennmaradását, a folyamatos borítottságot biztosító
erdőgazdálkodás folytatható csak.
Ebbe a tájképileg értékes erdőterület kategóriába tartozik a falutól K-re, ÉK-re eső, parkerdő funkciójú Pap-erdő
területe is, ahol ifjúsági tábor, sportgyep, kiránduló utak, valamint az egykori kálvária található. Szentjakabfán
különösen a fennsík letörésénél lévő erdőfoltok, erdős parcellák meghatározó fontosságúak. A Székút, Dobogó
és Fenyves dűlők felett, a Mogyorós dűlő szélén lévő beerdősödött részek zárják le a falu és a falu körüli szőlős
tájrészletek látványát.

SZÁNTÓFÖLDI ILLETVE GYEP HASZNOSÍTÁSÚ -BEÉPÍTÉSMENTES- ÁRUTERMELŐ
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
A változatos tájhasználat - erdő, rét, szántó, gyümölcs, gyógynövény, beépített területek, stb. - fontos eleme
a gépekkel gondozott, nagy belátható felületével nyugalmat sugárzó szántóföldi, ill. gyepterület, a mező. A
növekvő belterületi és szőlőhegyi beépítés miatt is fontosak a beépítésmentes mezőgazdasági területek, azaz
az épülethalmazok helyett a táj, a mezőgazdasági tájjelleg megőrzése. Az utóbbi két évtizedben - elsősorban
gazdaságossági okokból- gyors ütemben csökkent a szántó és gyepterületek nagysága. Ez a csökkenés együtt
jár a tájkép, a látvány sokszínűségének csökkenésével, s így esztétikai szempontból sem kívánatos ezen területek
további csökkenése.
A Balaton-felvidéken több helyen előfordul, hogy a ma szántóként hasznosított, vagy felhagyott gyepterületek a
szőlő termőhelyi kataszterébe tartozó I. osztályú területek, amelyek közül a legértékesebb domboldali fekvések
szőlővel, gyümölccsel való betelepítése támogatandó. Hasonlóan támogatni szükséges a legeltetés, kaszálás
hiányában bokrosodó, fásodó területek újbóli hasznosítása céljából a hagyományos állattartást, állattenyésztést.
Szentjakabfán miután az említett területek nagy része a szőlő termőhelyi kataszterébe tartozik, elsősorban a
szőlőtelepítést, szőlőművelést kell támogatni.

SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSMŰVELÉSSEL HASZNOSÍTOTT BEÉPÍTÉSMENTES ÁRUTERMELŐ
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
A szocialista mezőgazdaság idején az 1960-80-as években az első és második szőlőrekonstrukció időszakában
jelentős nagyságú szőlő- és gyümölcs ültetvény telepítése történt, zömmel a frissen szőlőkataszterbe sorolt
dombháti, illetve dombalji, szoknya területeken. Sok helyütt az időjárás – kora tavaszi fagyok – felszámolta ezeket
az ültetvényeket, de ahol nem volt fagy és beérett a szőlő, ill a gyümölcs, ott megmaradtak ezek az ültetvények.
Az egységesen telepített és egységes művelésű táblák látványa kifejezetten kedvező és a Balaton-felvidéken, ahol
több ezeréves a szőlő és gyümölcskultúra, a történelmi előzményekre is visszautalnak ezek az ültetvények, azaz a
karakternek az esztétikai mellett van történeti, szellemi, kulturális jellege és kisugárzása is.
Ahol a mai tulajdonosok fenn akarják tartani ezt a tájhasználatot, a szőlő, ill. gyümölcs kultúrát, ott azt támogatni
kell. A megváltozott gazdálkodás a családi gazdaságok megerősödése következtében várható, hogy jelentkezik a
feldolgozó létesítmények, korszerű pincészetek építésének igénye.
Ezeken a területeken arculati szempontból fontos az egységesség látványának megőrzése a sorirányok, művelési
módok egyeztetése, a meglévő adottságokhoz történő igazítása, az épületek tájba illesztése. Mindenképp csak
nagyobb, legalább 5- 10ha nagyságú területeken célszerű az új feldolgozó építmények létesítését engedélyezni.
Szentjakabfán különösen fontos a majdan létesülő új feldolgozók, pincészetek tájba illesztése, tekintettel arra,
hogy a falu és a környező szőlőterületek a Nivegy-völgy messziről jól látható déli lejtőin terülnek el és a táj történeti
hangulatának, jellegének megőrzése, megerősítése szempontjából ez a látvány kulcsfontosságú.
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Falusias karakter
Kertvárosias karakter
Gazdasági karakter
Szőlő és gyümölcstermeléssel jellemezhető
kertgazdasági terület
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SZŐLŐ, GYÜMÖLCS ÉS KERTMŰVELÉSSEL JELLEMEZHETŐ KERTGAZDASÁGI
TERÜLETEK, VÁLTOZÓ MÉRTÉKŰ BEÉPÍTÉSSEL
A Balaton-felvidéken a történelmi szőlőhegyek területén jelölték ki 1967-ben a zártkerteket, a mai kertgazdasági
területek elődjét. Az idők folyamán a korábbi szőlőhegyeken kívüli területek is kertgazdasági területekké váltak.
Ezeknek a területeknek a jelentősége 1967-től a privatizáció megvalósulásáig – 1990-es ével elejéig – rendkívül
nagy volt, mert ez időszak alatt személyi földtulajdonba csak ezek a területek kerülhettek, magyarul magánszemély
csak itt tudott korlátozott mértékben földet vásárolni. A mindenkori jogszabályok – bár különböző nagyságban
és mértékben – megengedték pincék, gazdasági épületek, majd több helyen pihenő és lakófunkciójú hétvégi
házak építését. Ennek eredményeképp ezek a zömmel kertműveléssel hasznosított területek változó mértékben
beépültek.
A történelmi szőlőhegyekben a régi parcellákat általában több részre felosztották és a jó kilátást adó és jól
megközelíthető részeken több épület is épült hektáronként. Az ilyen átalakuló területekre a vegyesség a jellemző,
azaz mind a telekhasználatában – szőlő, gyümölcs, díszkert, parlag, bozót, úszómedence stb.- mind a telek és az
épület rendeltetésében – árutermelés, saját szükséglet kielégítése, pihenés, nyaralás, vendégfogadás, mind az
épületek megjelenésében ez, az esztétikailag is kedvezőtlen vegyesség, jellegtelenség a meghatározó.
Szerencsére Szentjakabfa kertes mezőgazdasági területein csak a viszonylag kevés számú épületre jellemző az
említett vegyesség, jellegtelenség. A földterületek, szőlők szépen műveltek, gondozottak. A Dobogó dűlőre
aszfaltút vezet fel és kifejezetten mintaszerű a terület esztétikai megjelenése.
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FALUSIAS KARAKTER
A falu eredendően két merőleges utca keresztezésében lévő kis domb köré épült. A falu keresztutcás elrendezése
és a templom körüli halmazszerű telekalakulatok alapján,- feltételezhető, hogy a kelet-nyugati tengely mellett álló
beépítés (Kút utca) és a templom a XIII. század előtti településre épült.
Szentjakabfa utcaképét a német építkezés jegyei alakították. A házak a XIX. században, a XX. század elején tipikus
sváb épületek voltak. Szentjakabfa településképének is a helyi sajátosságához tartoznak a közös udvarok. A XVIII.
század közepétől kialakuló közös udvarokon két ház helyezkedik el egymás mögött, s bejáratuk egy irányba néz.
A közös udvar „Hausbruder”-nek nevezett lakói valóban rokon családok, testvérek voltak.
Kifejezetten német építkezési mód a falvakat övező pajtasor, amely a telek nagyságától és az építtetők gazdasági
kondíciójától függően különböző méretű lehetett, de abban egységes képet mutat, hogy a falu belterületét magas
falként védte a betolakodó állatok és emberek ellen. A pajták közül már csak egy-két épület áll, mely az utókor
számára megőrzendő! Jellemző a németek építkezésére a gazdasági épületek nagyobb mérete, igényesebb
kivitele, specializáltsága. Az istállók a lakóház folytatásában helyezkednek el, esetleg a pajtához csatlakoznak.
Az istállók közt gyakoriak a csehsüveg vagy porosz-boltozattal fedett igényes épületek. Az ólak többnyire a
lakóházzal szemközt sorakoznak, keskenyebb telkeken a lakóház folytatásában. A disznóólak jól megépítettek,
sok rekeszesek, olykor 15–18 méter hosszan húzódnak az udvarban.
A paraszti élettel legszorosabb kapcsolata a háznak van, amely keretet ad a benne lakók teljes életének, az élet
minden megnyilvánulásának. Ha a ház nem is, de használata, élete már sajátos vonásokat árulhat el. A német
falvakban általános gyakorlat volt, hogy első szobát, mint tisztaszobát, csak különleges alkalmakkor használták.
A történetileg kialakult „falusias” karakterű lakóterületen a fésűs (oldalhatáron álló) beépítési mód jellemző, egy
helyiségsoros népi lakóházakkal. A lakóházak követik a telkek alakját, így az utcára merőlegesen helyezkednek el,
egyszerű oromfalas- vagy kontyolt, égetett cserép fedésű nyeregtetővel. Az utcafronti homlokzatok keskenyek,
maximum 7 méter körüliek, jellemzően két álló, 2:3 arányú ablakkal. Szentjakabfa lakóházaira kevésbé jellemezőek
a térségben elterjedt tornácok. A homlokzatképzések egyszerűek, visszafogottan színezett vakolat, vagy rakott
térségi kő a meghatározó. A falu fejlődésének fontos időszaka volt a XX. század második fele, a környező
településekhez képest láthatóan több építkezés folyt a faluban. A központban TSZ-iroda, vegyesbolt, kocsma,
könyvtár épült. Az 1960-as években a falukép korszerűsödött, sok új ház épült, a régieket tatarozták. Ebbe a
karakterbe soroltuk Az 1970-es években épült intézményeket is, melyek a kort jellemezték, és nem igazodtak a
régi faluképhez.
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KERTVÁROSIAS KARAKTER
Az újabb kor lakóházainak tömegformálása láthatóan a mai modern életformát szolgálja. A belterület déli
részén már nagy családi házak épültek, az utcai homlokzatok szélesebbé, az oromfalak magasabbá váltak, tehát
a lakóházak mérete minden irányban nőtt. A megnövekedett épületek benapozása több ablakot kívánt, így az
utcai homlokzatokon a hagyományos kettő helyett 3-6(!) ablak is megjelent. Megemlítendő pozitívum azonban,
hogy az épületek egyszerű tömegűek, nyeregtetősek, és visszafogott színhasználatúak, mely jellemzőket a
településképi követelmények közül a jövőben is szigorúan érvényesíteni kell.
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GAZDASÁGI KARAKTER
Szentjakabfán két a település adottságaihoz talán kissé túlméretezett gazdasági telephely található. Mindkét
területen hosszú évtizedek óta – változó mértékű – állattartás folyt. Mindkét gazdasági terület alapvető jellemzője,
hogy feltűnően látszatos helyen találhatók.
A felső terület két egymással szomszédos ingatlanból áll, a 228/1 hrsz.-ú illetve a 035/11 hrsz-ú , a hiteles földhivatali
térképen major feliratú földrészletekből. A tájhasználatról szóló részben leírtuk, hogy az egykori istállók a Mogyorós
dűlő fennsíkon lévő legelői közelében épültek, ahonnan felhajtották a birkákat az említett fennsíki legelőkre. A
315-320 méter magasságban – jóval a falu felett – álló épületek meghatározó elemei a tájképnek.
A 228/1 –s hrsz.-on lévő istálló fehér falaival, hagyományos épületformájával az adottságokat ésszerűen hasznosító
tájhasználat kifejeződése és szerves eleme a tájnak. Mai állapota és környezetének rendezetlensége – közelről
szemlélve – jelentős mértékben javítható.
A 035/11 hrsz.-on álló, fémszerkezetű, műanyag elemekből összeállított, erősen pusztuló épület a környezetében
lévő hulladékokkal, gép- és gépkocsi roncsokkal, használaton kívüli, szétdobált eszközökkel kifejezetten bántó
tájelem. Ezen épület elbontása jelentené a kedvező megoldást és helyébe – ha szükséges – egy hagyományos
jellegű épület létesíthető, szigorú magassági és arculati előírások szerint.
A másik gazdasági terület a falu alatt, pontosan a bevezető út mentén a 016/4, 016/14-es hrsz.-ú szintén major
elnevezésű területeken a település kapujában helyezkedik el, meghatározva Szentjakabfa fogadóképét.
Ezen a területen a túlzott mértékű állatlétszám okozhat gondot, mert a közvetlen közelben lévő vízmű területet
jelentős szennyezés éri a telepről.
Arculati szempontból az épület mérete, elhelyezkedése elfogadható és amennyiben a gondozottság és a
környezettel való harmónia válik meghatározóvá, sikerül a szennyezést megszüntetni, ez a telep még a település
értékei közé is tartozhat.

32/

Eltérő karakterű településrészek		

		

SZENTJAKABFA

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

6

Szentjakabfa építészetére az egyszerűség (főleg a falusias karakter esetén) és az illeszkedésre való hajlandóság
jellemző. A régi falusias épületek kialakítása a funkcióból, a kerthez kapcsolódó életformából adódott. A telkek
és házméretek soha sem a véletlen vagy önkény művei voltak, azokat évszázadok tapasztalatai, szükségletei
formálták, hogy ideális lakókörnyezet legyen a benne élő családok számára. A falusias karakter bemutatásakor
leírt általános bemutatás után ebben a fejezetben azokat az elemeket, tervezési szempontokat szeretnénk
felsorakoztatni, amik a mai igényekhez igazítva követendő például szolgálhatnak, hogy az épület megtalálja a
helyét Szentjakabfa történeti környezetében.
A település épületeinek legfontosabb ismérvei:
• Egyszerű forma
•
Díszítés az elülső homlokzaton
• Jó arányok
• Egyensúly
• Minőségi anyagok
• Finom, egyszerű szerkesztés
• A kert a ház része
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TEREPALAKÍTÁS
Szentjakabfa dombvidéken épült lakóházainak, présházainak telepítésekor ügyelni kell a megfelelő
terepalakításra. A túlságosan földbe vájt, vagy épp kiemelt tereprendezés előnytelen a település és a
szomszédos telkek viszonylatában, ugyanakkor többletköltségekkel is járhat az átalakítás. Általánosságban
elmondható, hogy a házak terepre illesztésénél törekedni kell a lehető legkevesebb föld megmozgatására.
Nem elfogadható az épület földbe vájása, az így kialakuló mélyedésben az esővíz összegyűlik, a kert rosszul
használható. Nem elfogadható továbbá a ház teljes kiemelése sem, mivel így a ház feltűnő platóra kerül,
kiemelkedik szomszédai közül. Lejtős telkeknél mindig javasolt a víz- elvezetés biztonságos megoldása a ház
körül.

TELEPÍTÉS
A lakóházak telepítése az építési övezetben oldalhatáron álló, előkertes. Az épületek telken belüli elhelyezkedése
az utcára merőleges. Az előkertek ritmusától eltérő, attól hátrahúzott, túlságosan a telek hátsó részébe rendezett
ház építése nem javasolt.
Falusi ház bővítése oldalsó irányban csak utcai homlokzattól számított min. 3 méter mélység elhagyása után
történhet. Hosszú telek esetén a hosszanti, hátrafele való bővítés javasolt.

KÖZMŰELHELYEZÉS
A település teljes közigazgatási területén új közműveket légvezetéken vezetni tilos.
Beépítésre szánt területen a villamos- energia bekötés házi hálózati csatlakozását földkábellel kell kiépíteni.
A tervezett egyedi szabályozókat – lehetőség szerint – felszín alatti elhelyezéssel kell építeni. Ettől eltérően telepített
berendezések a telkeken növényzet takarásában helyezhetők el, illetve az épületek alárendelt homlokzatára
szerelhetők. Új földgázvezetéket fektetni közterületen és telken belül is csak felszín alatti elhelyezéssel szabad.
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HOMLOKZATOK, SZÍNEZÉSEK
Az egyes épületek közterületről látható homlokzati felületének színezésénél a jellegzetes településkép
védelme érdekében csak fehér, szürkésfehér, valamint a sárga világos árnyalatai alkalmazhatóak. Homlokzatok
megkomponálásakor kerüljük a nyílászárók körüli kő és egyéb ragasztott felületeket. Lábazatok esetében is vagy
vakolt vagy rakott kő lábazatot alkalmazzunk.
Az épületek utcára néző főhomlokzatán a téglalap alakú, fából készült ablakokon kívül más nyílás nem nyitható,
alkalmazható. Az épületek homlokzatára szerelt bárminemű vezeték, villanyóra, gázóra, közmű csatlakozás helyét
– a kezelhetőség biztosításával – az épületek falsíkjába történő süllyesztéssel, illetve a vezetékek, a szerelvények,
a csatlakozó dobozok esztétikus takarásával, lefedésével kell megoldani. A kapcsolószekrények és a dobozok
formáját, színét, helyét az épület stílusához, a homlokzat színéhez igazodva kell kiválasztani.
Parabolaantenna a homlokzaton nem, de épületek tetőzetén – a közterületről nem látható módon – elhelyezhető.

Homlokzat színek

Nyílászáró színek

SZENTJAKABFA	Építészeti útmutató
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TETŐK
A település építési telkein kizárólag magastetős, tájbaillő, a meglévő hagyományos épületekhez igazodó tömeg
és téralakítású oromfalas épületek építhetők, 37-43° közötti tetőhajlásszöggel, jellemzően az utcára merőleges
tetőgerinccel. Nádfedés esetén a 43-45°-os tetőhajlás megengedett. Kerülendőek a bonyolult, tagolt tetők, mert
túl sok hibázási lehetőséget nyújtanak.

Sima, egyenes vonalú nyeregtető

Bonyolult, tagolt síkú tető

Kontytetős épület oromfalas nyeregtetőssé alakításával
további teret lehet nyerni a tetőtérben, ugyanakkor a
falusias karakterbe illeszkedő épülete kaphatunk.
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TETŐFEDÉS ANYAGA

nád

fényes cserepeslemez

égetett cserép

hullámpala

hornyolt cserép

trapézlemez

terméspala

bitumenes zsindely

síkpala

színes vagy rikító betoncserép

Törekedjünk
a
minnél
természetesebb
anyaghasználatra. Tető anyagának javasolt a
természetes színű égetett cserép a tájra jellemző
formavilágban: hornyolt, hódfarkú hullám, és
hódfarkú sík kivitelben. Kerüljük az erőteljes
mintázatú nagyméretű cserepek használatát.
A lemezes fedések nem ajánlottak. Hátrányai között
szerepel, hogy nem lehet javítani, egy kis részének
a javításához is le kell szedni az egészet (szemben
a cserepekkel, ahol egy-egy darab is cserélhető).
Szerelés és illesztés esetén sok hibalehetőség
keletkezik.
Ma már egyre inkább a mindennapi élet része az
energiahatékonyság növelésének kérdése. Ehhez
hozzátartozik a napelemek használata is, amelynek
igen jelentős településképi hatása van. Ugyanakkor
nem a tiltás a megoldás, hanem a maximális
teljesítmény mellett a legmegfelelőbb elhelyezés
megtalálása. Támogatandók a tetőfedéssel egy
síkban kialakított rendszerek, vagy a hagyományos
fedésekre kerülő napelemek esetén a kevésbé
látszó, hátsóbb tetőrészekre való elhelyezés.

természetes színű betoncserép
SZENTJAKABFA	Építészeti útmutató
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AJTÓK, ABLAKOK, GARÁZSKAPUK
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják, sajátos karaktert kölcsönöznek
nekik. A zárt épület-tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt.
A népi építészet házain, a történeti szőlőhegyek régi présházain fából készült, jellemzően kétszárnyú osztott
ablakokat, ajtókat használtak. Barna, zöld, helyenként szürkés türkiz szín alkalmazása volt a legelterjedtebb.
Jellemző a nyílászárók alatti, illetve feletti szegélyezés.
Napjainkban igen fontos szempont lett az energetikailag jobb hőszigetelő üvegezés használata, a szúnyogháló
és a betörésvédelmet biztosító eszközök, árnyékolók. Az új házak hőszigetelő ablakainál olyan beépítési módot
javasolunk, ami minél többet kitakar a vastag, monstrum tokszerkezetből, hogy a homlokzatunk könnyedebb
hatást keltsen, valamint megfelelő zsalugáterekkel, vagy spalettákkal tartható az egységes, szép megjelenés.
Falusias karakter esetén a meglévő ablakok felújítása, hőszigetelő üvegezése, a régi mintájára gyártott fa ablakok
javasolhatóak. A legkedveltebb külső árnyékoló manapság a redőny. Amellett, hogy árnyékol, hőszigetel és növeli
az otthona biztonságát is. Nyáron a hideg, télen a meleg megtartásában van fontos szerepe. Válasszunk belső
tokos vagy vakolható tokos redőnyt. Külső tokos redőnyt csak abban az esetben válasszunk, ha az nem lép ki a fal
síkján kívülre. Ha csak falsíkból kilépő külső tokos redőny férne el, akkor inkább válasszunk zsalugátert.

Aránytalanul nagy ablakok

Aszimmetrikus nagy ablak

Garázs az oromfalon

Szimmetrikus ablak

Garázskapukat az épületek oldalsó vagy hátsó
homlokzatán kerüljenek elhelyezésre. A garázskapuk
minőségükben, anyaghasználatukban, színükben
kövessék a lakóépület nyílászáróit.
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Négyzet Aranymetszés SZ/M= 1/2
Dupla
Négyzetes négyzetes átlós

Vízszintes nagy ablak

Bontsuk fel két függőleges arányúra

A felső sarokból húzott A felső sarokból húzott A felső sarokból
ív a függőleges oldalt a ív a függőleges oldalt a húzott ív a vízszintes
oldalt metszi
felezőpont felett messe felezőpont alatt metszi

Széles nagy ablak

Majdnem szimetrikus

Helyette két kisebb

Különböző osztások

Vízszintes és függőleges osztások keveréke

Eklektikus

Széles, vízszintes osztás

Felülvilágítós

Északi típus
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TETŐTÉRI ABLAKOK

TETŐSÍK ABLAK

KICSI, KEVÉS ÖKÖRSZEMABLAK

TETŐSÍK ABLAK

FALSÍKBÓL EMELKEDŐ ABLAK

TÚL SOK TETŐKIÁLLÁS

TÚL HOSSZÚ TETŐKIÁLLÁS

Falusias karakter esetén a hosszúházak felújításakor törekedjünk a tetősík ablakok használatára, ha tetőteret
építünk be. A hosszúházak eredetileg a kerthez kapcsolódó életformához alakultak, így nem volt szokás a tetőtér
beépítése. A mai kor igényeihez való alakításkor is kerüljük a nagy tetőkiállásokat. Az ökörszem ablakokat inkább a
présházakhoz ajánljuk. A kertvárosias karakternél is a tetősík ablak ajánlott, de itt már szabadabban válogathatunk,
a falsíkból emelkedő ablak is lehetséges megoldás. Kerüljük a túlzó (túl sok, túl nagy) kialakításokat, amelyek nem
csak az egész tetőt uralják, hanem gyakran a homlokzat finom részleteit is elnyomják.
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK, ELŐTETŐK
A tornác népi építészetünkben gyakran alkalmazott átmeneti tér, ahol a szabadban lehetünk és közben
védettséget élvezünk az eső, szél és napsütés ellen. Kiváló helyszín lehet kikapcsolódásra, munkavégzésre, vagy
raktározásra is.
Szentjakabfa belterületén a lakóházak esetében nem volt szokás a tornác. A hosszúház közepe táján található
bejárat fölött viszont mára megjelentek az előtetők, sőt kisebb hozzáépítések is. Fontos, hogy az előtetők ne
keltsék az ideiglenesség érzetét, az épület tevezett része legyen. Szentjakabfa területének előtetőinél a műanyag/
eternit hullámlemez és az üveg használatát nem javasoljuk, mert ezen anyagok nem illeszkednek jól a falazott
szerkezetű házakhoz, valamint csúnyán öregszenek. Felületükön könnyen meglátszik a kosz, így gyakori tisztítást
igényelnek. Helyettük preferált megoldás a cseréptető túlnyújtása, illetve az alkalmazott tetőfedés anyagával
fedett előtető, és a természetes anyagok használata.

TORNÁCOK, ELŐTETŐK
ÖSSZEFOGLALÁSA:
•
•
•
•

KIALAKÍTÁSI

SZEMPONTJAINAK

VÉKONY, RITKA PILLÉREK, OSZLOPOK KERÜLENDŐK
TÖREKEDJÜNK A FALAZOTT, VAKOLT TARTÓ- ÉS
TORNÁCOSZLOPOK HASZNÁLATÁRA
TORNÁC ÉS ELŐTETŐ FEDÉSE A FŐÉPÜLETTEL
ANYAGBAN ÉS SZÍNBEN EGYEZŐ LEGYEN
ÉPÜLETENKÉNT
MAXIMUM
EGY
ELŐTETŐT
HELYEZZÜNK EL
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KERÍTÉSEK
A településkép szempontjából a
kerítések kitüntetett szereppel
bírnak, mivel az épületekhez
hasonlóan horizontmagasságban
„zárnak”, s mint vertikális „térfalak”
erőteljesen jelennek meg az
általunk
érzékelt
közterület
határfelületeként. Ezért felépítésük,
anyaguk, struktúrájuk, s áttörtségük
fontos
település
karakter
meghatározó elem.
Kerítés lehetőleg rakott helyi kő,
áttört fa, épített, vakolt kerítés,
vagy ezek kombinációja legyen. A
kerítés max. 160 cm magas legyen
max. 60cm magas tömör lábazattal
és fölötte min. 50% áttörtséggel.
Kerítés nem lehet nagytáblás fém-,
műanyag hullámlemez vagy náddal
borított.
A
következőkben
felsoroltak
felhívják
a
figyelmet
a
településképbe
illeszthetőségi
szempontokra:
• kerülendő a vízszintes tagolás
• ugyancsak kerülendő a cső vagy
henger keresztmetszetű anyagok
alkalmazása
• célszerű kerülni a gazdag
hagyományostól eltérő motívum
rendszert (modern, figurális,
pl. napsugár motívumok stb.)
világos, vagy fehér színnel
kombinálva
• javasolt
a
hagyományos
kovácsoltvas
kerítés,
a
hagyományoknak
megfelelő
díszítéssel
• sötét, elsősorban pasztell barna
és zöld, esetleg szürke színek
alkalmazása javasolt
• kerülendők az élénk, telített
színek
Javasolt egy szín két árnyalatának
kombinációja, egyes díszítő elemek
világosabb árnyalatú kiemelésével
Tömör utcai kerítés nem létesíthető.
Történelmi szőlő- és gyümölcstermő
karakterű terület esetén kerítés
létesítése általában nem javasolt,
legfeljebb erdőszéleken, vagy egyéb
vadveszélyes helyeken sövénnyel
takart
drót
vagy
vaskerítés
lehetséges.
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JÓ PÉDÁK
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REKLÁMOK, HIRDETÉSEK, RÉSZLETEK

8

Fontos a könnyen érthetőség és figyelemfelkeltés,
de egy szolidabb színvilágú, jó grafikát is észrevesz
és elolvas az, akinek tényleg szüksége van a hirdetett
szolgáltatásra.
A hirdetések helye és mérete összefügg. Ha olyan helyet
választunk, amely közel esik az érdeklődőhöz, akkor a
méret jelentősen csökkenthető.
Cégérek síkban helyezhetők el a homlokzaton.
Elvetendő minden olyan szerkezet alkalmazása, amit
magáért a hirdetés céljáért építenénk. Mindemellett
igyekezzük kerülni a harsány színek alkalmazását.
Használjunk időjárásálló bevonatot, főleg a hirdetés eső
és pára elleni védelme érdekében.
Reklám-, illetve hirdetés elhelyezése közterületen csak
utcabútoron – utasváró, pavilon, információs vagy
más célú berendezés – lehetséges. Építményeken,
kerítésen az adott épületben működő szervezettel,
céggel, tevékenységgel kapcsolatban a következő
hirdető-felületek, - berendezések helyezhetők el:
cégtábla, cégér, címtábla, saját vállalkozást népszerűsítő
berendezés, felület. Kerüljük a neonnal megvilágított,
valamint led-kijelzős reklámfelületeket. Az erős fény
zavarhatja a szemközt lakókat. A fények színe erőteljesen
elüt a természetes színektől. A villogás, vibrálás
figyelemfelkeltő ugyan, de egyúttal kellemetlen, zavaró
is a szemnek.
A házszámozás legyen jól látható, könnyen észrevehető.
Jó, ha a település egy egységes karaktert ki tud alakítani.
Védett épületen, zöldterület telkein reklámtáblák
nem helyezhetők ki. Nem kívánatos a település teljes
területén az óriásplakátok kihelyezése.
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TELEPÜLÉSKÉPET FORMÁLÓ
ZÖLDFELÜLETEK

Alapvető szempont, hogy a területen honos növényfajok, fák és cserjék használatával kerüljenek kialakításra.
Nagyszámú fa, bokor alkalmazása esetén a lágyszárúak, virágok a kezelt parkok jellegét kevésbé határozzák meg,
a növények nemesítésével távoli területeken honos virágok mindennapi alkalmazása elterjedt. A díszparkokban a
honos fajok alkalmazása mellett lágyszárúak esetében kisebb mértékben elfogadott a zöldfelületek karakteréhez
igazodó nemesített más fajok ültetése is.
A településközpontban, a templom körül és a jelentősebb középületeknél a kislevelű hárs (Tilia cordata),
vadgesztenye vagy bokréta (Aesculus hippocastanum), molyhos tölgy (Quercus pubescens), kocsánytalan tölgy
(Quercus petraea) fafajokat ajánljuk.

kislevelű hárs (Tilia cordata)

Közterületek fásításához a további
honos fajok közül lehet válogtani:
• mezei juhar (Acer campestre),
• mezei szil (Ulmus minor),
• magas kőris (Fraxinus excelsior),
• virágos v. mannakőris (Fraxinus
ornus),
• madárberkenye (Sorbus
aucuparia)

molyhos tölgy (Quercus pubescens)

vadgesztenye vagy bokréta
(Aesculus hippocastanum)

orgona (Syringa vulgaris)

közönséges fagyal (Ligustum)

Díszcserjék közül ajánlott
fajták:
• közönséges fagyal
(Ligustum),
•
mogyoró (Corylus
Színezheti az összetételt egy-egy
avellana),
rezgő nyár (Populus tremula), nyír
Cserjék
közül
közterületek
tervezésekor
a
•
orgona (Syringa vulgaris)
(Betulapendula), eperfa (Morus
következők
közül
válogassunk:
alba)
• madárbirs (Cotoneaster sp.)
• cserszömörce (Cotinus coggygria),
• egybibés
galagonya
(Crataegus
monogyna),
• kecskerágó (Euonymus sp.),
• veresgyűrű som (Cornus sanguinea),
• kökény (Prunus spinosa)
rezgő nyár (Populus tremula)

SZENTJAKABFA

kecskerágó (Euonymus sp.)

Településképet formáló zöldfelületek
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KÜLTERÜLETEKEN AJÁNLOTT NÖVÉNYZET
Szőlőhegyeken a történeti szőlőművelés fenntartásával csak a pince bejáratnál jellemző a kis gyepterület. Az
épület vagy boltpince mellett diófák ültetése általános, melyek egyben a pince árnyékolását is szolgálják. Esetleg
telepíthető néhány gyümölcsfa, főként csonthéjasok, és cserjék. A tájidegen növényzet alkalmazását mindenképp
kerülni kell.

dió (Juglans regia)

mandulafa (Prunus dulcis)

A települések további külterületén megtalálhatók a természet értékét hordozó rétek, gyepek, nádasok,
mélyfekvésű, vizes élőhelyek és a patakokat, élővízfolyásokat kísérő természetes növényzet. E területek
természetes növényzetének megőrzése, a változatlan élőhely feltételek fenntartása szükséges. Tájképi értékük
mellett ökológiai kapcsolatot, sok állatfaj számára menedéket jelentenek a patakot szegélyező és az út menti
fasorok, sövények.
A védett táj egyediségének megőrzéséhez a településeken, különösen
a külterületen kerülni kell a tájidegen növényfajok használatát. Az
arborétumok és díszparkok gyűjteményének kivételével a Balaton-felvidéki
táj szépségét a sokféle élőhelyet jellemző honos növényzet gazdagsága
adja. Ezért a tájidegen fajok egyedi (pl. a fenyők (Picea sp) csak igen kis
mértékben, inkább csak egy-két jelentős épülethez kapcsolva jelenjenek
meg a településen. A lakó- és üdülőterületek, de különösen a külterületek,
szőlőhegyek területén a tájidegen fajok (tű- és pikkelylevelűek, tuják
(Thuja occidentalis) ültetése feltétlenül kerülendő.

Thuja orientalis

A nyomvonalas infrastruktúra létesítésénél (út,
közművezetékek) különösen fontos a bolygatott
területek helyreállítása, a telepítésre kerülő
növényzetnek a honos állományból történő
megválasztása, a terület élőhelyi adottságainak
függvényében.
Az adventív fajok betelepítését minden áron meg kell
akadályozni!
Az adventív fajok ellenőrizhetetlen mértékű
szaporodásukkal a növényzet összetételében, a
települési és természetes zöldfelületekben óriási
károkat okoznak, terjeszkedésük meg nem állítható.
Ide sorolható pl. a bálványfa (Ailanthus altissima),
gyalogakác (Amorpha fruticosa), akác (Robinia
pseudo-acacia), aranyvessző (Solidago canadensis, S.
gigantea).
akác (Robinia pseudo-acacia)
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LAKÓTERÜLETEK KERTJE
Javasolt kialakításának előzménye és mintája a parasztkertek hagyománya, melynek
számos vonása ma is megtalálható a Balaton-felvidék településein. Ez kiegészíthető
a klimatikus adottságoknak megfelelő, honos növényzet.
GYEPTERÜLETEK, GYEPSZINT

Kialakításánál a lakókertben az egyetlen fajból álló, fajszegény gyepek helyett a
területen előforduló több fűfaj és más alacsony lágyszárú növényzet használatával
virágos gyep létesítése javasolt.
Kialakítása természetes úton, vagy fűmag keverék vetésével történhet. (pl. Sport
keverékkel megerősödő gyepre Margitsziget keverékkel és apró díszítő lágyszárúakkal
fajgazdag, természetes hatású pázsit telepítése.) A gyep széleinél, vagy kevésbé
taposott foltokban a környék szép vadvirágai ültethetők.
Több fűmag használatával a természeteshez közelebb álló gyep kialakítása.
Javasolt alkotók:
• francia perje (Arrhenatherum elatius), karcsú fényperje (Koeleria cristata), prémes
gyöngyperje (Melica ciliate), sziklai csenkesz (Festuca pseudodalmatica), kései
perje (Cleistogenes serotina), vékony csenkesz (Festuca valesiaca)
A gyepszintet alkotó javasolt növények:
• A fű felületét apró növésű lágyszárúak díszíthetik, pl.: szászorszép (Bellis perennis),
vajszínű ördögszem (Scabiosa ocroleuca), kakukkfű (Thymus sp.), veronika fajok
(Veronica sp.), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), fehér here (Trifolium
repens)
• A gyep széleinél, vagy kevésbé taposott foltokban a környék szép vadvirágai
telepíthetők, pl.: hóvirág (Galanthus nivalis), széles levelű salamonpecsét
(Polygonatum latifolium), illatos ibolya (Viola odorata), gyöngyvirág (Convallaria
majalis), télizöld meténg (Vinca minor)
• A kertet szegélyezhetik alacsony növésű, ill. helyenként magasabb virágos
növények. Kedvező a fűszer és gyógynövények használata is. A kerítések, támfalak
felületét díszcserjék sora élénkítheti. Nagyobb felület esetén feltétlenül szükséges
a kőbástyára, kerítésre felkúszó, vagy lecsüngő növényzet telepítése.
• Alacsony növésű szegélyvirágok: porcsinrózsa (Portulaca grandilora),
petúnia (Petunia hybrida), árvácska(Viola wittrockiana), körömvirág
(Calendula oficinalis), jácintok (Hyacinthus sp.), lila sáfrány (Crocus vernus),
fehér nárcisz (Narcissus poeticus), aranysáfrány (Crocus aureus), csupros
nárcisz (N. pseudonercissus), kék nőszirom (Iris germanica), tazetta nárcisz
(N. tazetta), pompás nárcisz (N. incomparabilis), törökszegfű (Dianthus barbatus),
törpe bársonyvirág (Tagetes patula), kerti szegfű (Dianthus caryophyllus),
búzavirág (Centaurea cyanus), lenvirágú habszegfű (D.plumaris), szikla-bőrlevél
(Bergenia crassifolia)
• Magasabb kerti virágok: nefelejcs (Myosotis silvestris), tornyos harangvirág
(Campanula pyramidalis), őszirózsa fajok (Aster sp.), ezüstös pipitér (Anthemis
biebersteiniaia), kerti margaréta (Chrysanthhemum maximum), estike (Hesperis
matronalis), mezei margaréta (C. leucantheum), erdei szellőrózsa (Anemone
sylvestris), kerti szarkaláb (Consolida ajacis), fehér liliom (Lilium candidum),
japán árnyliliom (Hosta lancifolia), tűzliliom (Lilium bulbiferum), pálmaliliom
(Yucca filamentosa), tulipánfélék (Tulipa sp.), bugás lángvirág (Phlox paniculata),
oroszlánszáj (Antirrhinum majus), kerti fátyolvirág (Gypsophila elegans),
bárányfarok (Amaranthus hypochondriacus)
• Kerti díszként is használható fűszer- és gyógynövények: üröm fajok (Artemisia
sp.), izsóp (Hypossus officinalis), levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring
(Rosmarinus officinalis), kerti ruta (Ruta graveolens), orvosi zsálya (Salvia officinalis),
kakukkfű fajok (Thymus serpyllum, T. sp.) bazsalikom (Ocymumbasalicum)
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kerti madárbirs (Cotoneaster horizontalis), tűztövis (Pyracantha coccinea), egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), szederfajták (Rubus sp.), nyári orgona (Buddleia
davidii), közönséges orgona (Syringa vulgaris), mályva (Hibiscus siriacus)
TÁMFALRA, KERÍTÉSHEZ, KŐFAL ELÉ

• felkúszó és lecsüngő növényzet: trombita folyondár (Campsis radicans),
sarkantyúka (Tropaelum majus), tatár lonc (Lonicera tatarica), magyar lonc
(Lonicera tellmaniana), borostyán (Hedera helix), kék hajnalka (Ipomoea tricolor),
ligeti szőlő (Vitis silvestris), bíboros hajnalka (I. purpurea)
• kőfalakat, támfalakat élénkítő növényzet (a kúszónövényekkel együtt alkalmazva):
sziklai ternye (Alyssum saxatile), fehér varjúháj (Sedum album), rózsás kővirózsa
(Sempervivum marmoreum), borsos varjúháj (Sedum acre)
A LAKÓTELEK FÁI

A régi falusi kertekben jellemzően a haszonfák voltak, főleg a kevés permetezést
igénylő gyümölcsfák. Más fákat csak megtűrtek – nem vágtak ki -, ha kivételesen
szép volt. pl.: kislevelű hárs (Tilia cordata), berkenye (sorbus sp.), vadkörte (Pyrus
pyraster), tölgy (Quercus sp.)
Javasolt gyümölcsfák és cserjék: dió (Juglans regia), kajszibarack (Prunus armeniaca),
őszibarack (Prunus persica), mandula (Prunus dulcis), szilva (Prunus domestica),
meggy (Prunus cerasus), cseresznye (Cerasus sp.), alma (Malus domestica), körte
(Pyrus communis), eperfa (Morus alba), szőlő (Vitis vinifera), füge (Ficus carica), málna
(Rubus ideaus), piros ribizli (Ribes spicatum), egres (Ribes uva-crispa), mogyoró
(Corylus avellana)
Sajátos hangulatot adhat a különféle dísztökök (Cucurbita pepo), a kúszó bab
(Phaseolus sp.), napraforgó (Helianthus annuus) mértéktartó alkalmazása.
A lakótelken felsorolt növényfajokból ízléssel összeválogatva alakítható ki a virágos
gyep, néhány árnyékot adó (gyümölcs)fa, a széleken cserjék, virágok, a kerítést kísérő
magasabb virágok vagy cserjesor, nagyobb függőleges felületeket vagy kőfalat
derítő kúszónövények, sziklai növényzet.
A lakóházat, tornácot, falmélyedéseket cserepes dísznövények gazdagíthatják,
legjellemzőbb a muskátli (Pelargonium zonale).
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