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1. BEVEZETÉS
1

Kiskutas arculatát épített elemei és közterületeinek minősége, az őt körülvevő tájban való 
elhelyezkedése határozza meg. Az építészet sokszínűségét adja a változatos utcák, 
terek, épületek sokasága, a tájnak a domborzat, a növényzet és tájhasználat 
sokszínűsége. 

E kézikönyv segítség kíván lenni Kiskutas bemutatásával, értékeink megismertetésével 
és az épített környezet szépségeinek bemutatásával minden itt letelepedni kívánó 
számára. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek és a már meglévő követendő példák 
tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a 
meglévő faluképhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább. 

Nem kötelező ajánlásokat kívánunk megfogalmazni, hanem csupán iránymutatást 
szeretnénk tenni, hiszen egy település arculata folyamatosan változik, az építészeti 
korszakoknak megfelelően. Azonban mégis úgy érezzük, hogy annak érdekében, hogy 
településünk megőrizze falusias karakterét, mindenképpen szükség van a 
szemléletformálásra, az egyes falusi jellegzetességekre való figyelemfelhívásra. 

Köszönöm, ha Ön is megfogadja ajánlásainkat és kis községünk egyik legszebb épületét 
építi fel a saját és közösségünk megelégedésére. 

Halász Gábor 
polgármester 



 

2. KISKUTAS BEMUTATÁSA 2 

Kiskutas dombokon fekszik, kettészeli egy dús füvű rét a Szentmárton 
patakkal, elválasztva a község másik részétől, a Kálócfa nevű, ma már a 
lakosság számában és gazdagságában is örvendetesen fejlődő 
falurésztől. A falu magva is egy észak-dél irányú dombon alakult ki az 
északi erdőségek szélvédelme alatt. Ettől nyugatra egy másik domb van, 
ahol a szőlőművelés hagyományos szőlőhegy rendszere nagyon régi 
eredetű. 

 A község különös értéke a tiszta levegő, a csend, a tiszta vizű patak, a 
kutak, források kristálytiszta hideg vize. Igazi pihenésre, gyermekek 
egészséges nevelésére, a természet megismerésére, csatangolásokra, 
kirándulásokra, az öregkor békés eltöltésére alkalmas hely.  

A falu része annak a mérhetetlenül gazdag természettől örökölt táji 
szépségnek, mely az igazi Göcsej girbe-gurba dombjaitól ugyan elüt, 
annak egy megszelídültebb, a vasi Kemeneshát tájegységbe átmenő 
részének tekinthető. Dombhátak, enyhe hajlatos lankák veszik körül a 
falut. Északról hatalmas erdők, azontúl Andrásfa, Telekes községek, 
egyúttal Vas megye déli szélének vonala határolja. Telekesen élt 1540 
táján Thelekesi Imre, a ma is fenálló falu hatalmaskodó névadó földesura. 
Északkeletre, alig egy kilométerre Nagykutas a szomszéd falu.  

Itt született és nevelkedett Galabárdi Zoltán író (1928-1995), dr. Takács 
Imre egyetemi tanár (1926-2001), a budapesti ELTE Jogtudományi Kar, 
Alkotmánytudományi Tanszékének professzora. A Kiskutas és Nagykutas 
történelme évszázadokon át összefonódott, mondhatnánk egy tőről fakadt. 
Kutas volt mindkettő neve. A név a török eredetű kút szavunk képzős 
származéka. Kezdetben még az urai is azonosak voltak. Gazdaságilag 
1990. évig, közigazgatásilag még most is összefügg. 

Kiskutastól észak-keletre található Egervár község, melynek vára már a 
13. században létezett. Urai a nagyhatalmú János nádor, Miklós bán, 
egervári László nagyműveltségű főúr, a Kanizsaiak, Nádasdyak, 
Széchényiek. Utolsó ura dr. Solymosy László neves természettudós, 
ornitológus. A várkastélyban lévő mintegy 800 példányt számláló 
madárgyűjteménye, madártojás-, csiga-, kagyló-, és rovargyűjteménye, 
mintegy 20 000 mikroszkopikus metszete, teljes tudományos irattára 
1945-ben megsemmisült. 
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Keletre van Kispáli és Nagypáli község. Az utóbbi faluban töltötte gyermekkorát Kisfaludi Stróbl Zsigmond (1884-1975) neves szobrászművész.  Nyugatra 
helyezkedik el Zalaboldogfa, attól délre Bagod község. Délre van a falutól Andráshida, ehhez tartozik Gébárt település. Ma mindkettő Zalaegerszeg 
része. Zalaegerszeg, Zala megye székhelye, erőteljesen fejlődőd középváros. Centruma, a nagytemplom körüli városmag, Kiskutastól 10 kilométerre 
van, a város határa azonban csatlakozik a mi községhatárunk déli széléhez.  

Kálócfapuszta: 

Kiskutashoz mint helységhez a kezdetektől a mai napig 
Kálócfapuszta is hozzátartozik. Nevét valamelyik Kálóztól 
kapta, valószínűleg 1364-ben, mikor a kutasi Kálóz fia Pál, 
annak fia János és fia Kálóz megegyeztek Kutas birtokait 
illetően. Az 1386-os végrendelet szerint a kiskutasi 
birtokokat Kutasi László halála után annak özvegye kapta 
meg. 1422 után Kutasi György fiát, Benedeket már a 
Kálóczfai névvel különböztetik meg a többi familiárisától. 
1439-ben Kálócfai Kálóz György leánya Anics és a rokonok 
közül még mások, az egyházi bíróság előtt perelték 
bizonyos költségekért és járandóságokért Gál papot, 
melyben azonban később kiegyeztek. Ettől kezdve 
szórványosan, de minden esetben Kiskutas helységgel 
együtt jelenik meg Kálócfa, mint lakott hely és birtok. A 
történelem során sose vitatták a későbbi időkben sem, 
hogy önálló vagy máshova tartozó lenne e helység. 
Kálócfának sok bővízű, nyáron is jéghideg kútja van 
(Sapkáskút, Fogner kút, Gálos kút, stb.).  

A népi hiedelem szerint forrásai gyógyító hatásúak. Külön 
története van a Baadenné féle kastély díszkertje, 
gyümölcsöse nyugati csücskénél, az ún. sapkás kútnak. 
Kálócfai népeknek, uradalmi és más állatoknak 
évszázadok során ez a gémes és bemerítő kút szolgáltatta 
az ivóvizet. Szentmárton törökkori ostromakor a romok 
között maradt, később kiszántott ágyúgolyó még 1940 
táján is a gémeskút súlyellenzőjéül szolgált. Tragédiája a 
kútnak, hogy vízmerítés közben 1936-ban Balaskó István 
8 éves kisfiú belefulladt a földfelszín magasságig érő, több 
méter mély vízbe. 
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Kálócfa fénykorát a Farkas család idejében, a feudális viszonyok 
végén a kapitalista gazdálkodás elején élte. Ekkor építették a Szűz 
Mária tiszteletére 1753-ban a kápolnát, mely a család temetkező 
helye is. 
 A Farkas család birtokai a 18-19. században osztozkodás és más 
okok miatt szétestek. Az ősi fészek mellett már korábban meglévő 
vályogból, téglából álló régi kuriális épület az ősi ág kezén maradt. 
Itt élt, ebben a házban a "Kálótzfai Melpomené", özvegy Farkas 
Sándorné Dóczi Teréz, költőnő. Dóczi Teréz a Pálóczi Horváth 
Ádám szervezte Göcseji Helikon irodalmi kör tagja volt, részese a 
kor irodalmi életének. Pálóczi is többször megfordult a házában. 
Dóczi 1777 táján született és 1836 után halt meg. Férje, Farkas 
Sándor halála után, annak öccsének, Farkas László vármegyei 
főtisztviselőnek lett a felesége pápai engedéllyel 1801-ben. 1813 
közepén ez a férje is meghalt. 1814-ben, bánatában kezdett verset 
írni, ekkor indult verses levelezése Pálóczi Horváth Ádámmal és a 
Göcseji Helikon költőnőivel. 
 A Farkas család férfi tagjai közül Sándor és László magas 
vármegyei tisztséget töltöttek be. Megélhetésük inkább 
kapcsolódott a vármegyei fizetéshez, mint a gazdálkodáshoz. Az 
utolsó jelentősebb családfő Farkas Attila volt. Az ő idejében még 
jelentőséggel bírt a család tulajdonában lévő termőföld és erdő. 
Gyermekei: Viktor, Gabriella, Ida, Filoména, Sarolta. A 
gazdálkodást Filoména és Sarolta vitte tovább. Filoména 1915-ben 
meghalt, Sarolta férjhez ment az uradalom tiszttartójához, Fogner 
Ferenchez. Ők gazdálkodtak tovább 1945-ig. Rákosi Mátyás idején 
a földjeiket kiosztották, értékeiket elkobozták, ellopták. A 
kastélyból, magtárból állami begyűjtőhely lett. Később az állami 
gazdaság, még később a termelőszövetkezet hasznosította a 
maradvány épületeket. Míg a falu szövetkezete önállóan működött, 
a felújított, jó karban lévő gazdasági épületeket, a Gálossy katélyt 
az állami gazdaságtól a Kossuth MGTSZ megvásárolta, a körülötte 
lévő földeket, pedig elcserélte. 1970 táján az itt lévő üzemi épületek 
leromlottak, üzemi céloknak sem feleltek meg, ezért folyamatosan 
lebontatták, eladták a területekkel együtt. 2000. évre Kálócfa 
teljesen átváltozott. 
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ÁLTALÁNOS 

TELEPÜLÉSKÉP, 

TELEPÜLÉSKARAKTER 

Kiskutas ma egy utcás, szerkezetét 

tekintve nőtt kisfalu. Telekstruktúrája 

soros, szalagtelkes, a telkek többsége 

szabálytalan alakú. Településközpont 

nem alakult ki, az intézmények elszórtan 

helyezkednek el a lakóépületek között. 

Az alapfokú intézmények közül a helyi 

önkormányzat működik helyben, mely 

munkáját civil szervezetek is segítik. 

Az épületeket az utak mentén, kicsi 

előkerttel, jellemzően az északi 

oldalhatáron helyezték el és helyezik el 

ma is. Az épületállomány leginkább 

földszintes, de található egy emeletes 

vagy tetőtér beépítéses egyaránt. 

A belterület könnyen lehatárolható a 

beépített telkek alapján. Külterülete apró 

parcellákkal rendelkező, jellemzően 

mező- és erdőgazdálkodásra 

berendezkedett. Zártkert a belterülettől 

távolabb, észak-nyugati irányban 

helyezkedik el. Új, szembetűnő 

létesítmény az almafeldolgozó. 

 



 

  KISKUTAS TÖRTÉNETE 

„A település nevét 1211-ben II. András 
magyar király határjárási oklevele említette 
először, amikor a király a Gébárt nevű 
várföldet Fábiánnak és Vincének adta, mely 
nyugat és észak felől az ő Kutas és Lovászi 
nevű ősi földjeikkel volt határos. Fábiánnak 
három fia: Krejnik, Androcinus, és Máté 
1264-ben osztoztak meg Kutason, Aracsán 
és Lovásziban levő birtokaikon. 

1364-ben a Kutasi család tagjai Kutasi Kálóz 
fia, Pál fia János és fia Kálóz megegyeztek 
kutasi birtokaikkal kapcsolatban. 

1371-ben Ákos mester és fiai Kutasiként 
vannak említve. Ákos fia László 1386-ban 
kelt végrendeletében Kutas felét a 
feleségére hagyta, míg másik felét 
unokahugának, Sárának, Mikcs özvegyének 
hagyta. Ekkortájt említtették először 
Nagykutas néven a Mikcs özvegye 
birtokában lévő Kutast, ahol 1412-ben 
Éberhárd püspöknek is volt 11 jobbágya. Míg 
a másik Kutas, a mai Kiskutas és Kálócfa az 
1386-os végrendelet szerint Kutasi László 
halála után annak özvegyéé lett. Ettől 
kezdve említették külön Nagykutast és 
Kiskutast. Nevét az írásos emlékekben 
1439-től olvashatjuk Kyskuthus alakban. 
(www.wikipedia.hu) 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Andr%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Andr%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
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I Katonai felmérési térkép (1763-1787) 

II. Katonai felmérési térkép (1806-1869) 
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Magyarország Katonai felmérése (1941) 
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A település szerkezete változatlan maradt az évszázadok 

alatt. Mai állapotban is egy utcás kisközség. A fő utcára 

merőlegesen szalagszerűen fűződnek fel a szűk 

telkek,melyeken az épületek az utcafronton épültek. A 

lakóépületek mögött kapnak helyet a család ellátást 

szolgáló gazdasági épületek és a konyhakert. A különálló 

Kálócfapuszta szeres beépítésű, az épületek nagyobb 

telkeken, elszórtan helyezkednek el. A külterületen a 

művelés is az évszázadokon át kialakult: szántó, rét, erdő 

és szőlőhegy. 

 

Jelenlegi szerkezet  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kiskutas, régi népi építészetében, öltözködésében, 

népszokásaiban, beszédében, hagyományaiban közeli rokona, 

sőt sokban azonos volt a tőlünk 10 kilométerre, a Zala folyótól 

délre kezdődő, a néprajztudomány által Göcsej néven számon 

tartott néprajzi tájegységnek. Az egyes néprajzi elemek 

áthúzódása összefügg a természet adta azonos lehetőségekkel. 

A lakó és gazdasági épületek falazatához kő nem állt 

rendelkezésre. A tégla-és cserépgyártás később alakult ki, és 

azért különben is pénzt kellett adni. Adva volt a mérhetetlenül 

nagy erdőség, mely 1879-ig közös községi tulajdont képezett. 

Fából, fával kellett építkezni, és mivel ezen a vidéken elegendő 

nád nem állt rendelkezésre, zsúpszalmával (rozskévékből kézi 

csépléssel előállított fedőanyag) fedték az épületeket. 

Házasodások, rokonlátogatások során, mesteremberek 

segítségével megismerték a fával történő építkezések, az 

oromzatok díszítésének a módját. A többi azonos néprajzi elem 

áthúzódása a Göcsej tájegység szomszédsága következtében 

természetes folyamat volt. A szeres elnevezés is a Göcsej-

Hetés rokonságra utal. Egészen az 1940-es évekig a népi 

szóhasználatban a középkori falumagtól délre eső újabb 

házcsoportot alszernek (aszer), az északra, tehát a dombhát 

magasabb részén épülő falurészt fölszernek (föszer) hívták.  

Település, termelés 

A Kárpát-medence a 11-12. század fordulóján viszonylag sűrűn 
lakott belső sík-és dombvidékekből és az ezeket körülvevő 
lakatlan vagy gyéren lakott hegyvidékekből, a mélységben is 
tagolt, gyepüelvű, szintén alig lakott védett területekből állt. E 
korszakból származó oklevelek szerint a lakosság kizárólag 
állandó falvakban élt. Az országszerte végzett ásatások szerint 
3 X 4 méter alapterületű, földbe mélyített, sűrűn egymás mellett 
levő csoportos veremházakban laktak.  
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   Fő u. 27. Cserepes, kéményes, téglafalú épület, feltehetően a XIX. század 

végéről. Ízes népies kódisállással és tornáccal (téglalábakkal). (1964.) 

 

 



 

  Az egyes házakat két ágasfára támaszkodó sátortető fedte, leginkább nádból vagy szalmából. 
Országosan az igavonó ökör volt a földművelés alapja. A ló már inkább társadalmi réteghez, 
etnikumhoz kötött volt. Az eredeti lóállomány a kis termetű, igénytelen keleti fajta (hucul) 
lehetett. Juhtartás, makkoltató sertéstenyésztés, baromfitartás volt a népélelmezés alapja. A 
mezőgazdaság fő termelvénye a gabona (búza, rozs, árpa). A zab termesztése másodlagos 
és az abrakolást szolgálta. Általános volt az árpa- és méhsör valamint a bor előállítása. A 
termelt élelmiszereket kiegészítette a családtagok erdei gyűjtögetése (ehető gombák, 
gyümölcsfélék), a vadfogás és a halászat. Házilag történt a ruházkodás fő anyagának 
(állatbőr, rostnövény) termelése, előállítása, a bőr durva kikészítése, másrészt a kendernek, 
a lennek tókákba való áztatása, tilolása, fonása, szövése. A birtokos réteg minél több 
szolganéppel rendelkezett, annál mélyrehatóbb munkamegosztással igyekezett a 
legkülönbözőbb igényeit kielégíteni vagy termékjáradék formájában beszerezni. A városi 
polgárság még nem alakult ki. A korai feudális időszakban szabad, szolga és félszabad 
rétegekre oszlott a társadalom. 

A korai feudalizmus - 1116 -1241 

Ebben az időszakban váltak általánossá Magyarországon a feudális termelési viszonyok, ami 
a tulajdonviszonyokban bekövetkezett minőségi változást jelentett. A korábban jobbára 
legelőnek használt föld és állatállomány közös birtoklása helyett mindinkább a magántulajdon 
került túlsúlyba. A szántó, legelő, erdő azonban jórészben községi közös tulajdont képezett. 
A legelőket részben szántóföldekké alakították át. A társadalom az uralkodó és alávetett 
osztályra oszlott, csökkent a szabadok száma. Ebben a korszakban a földművelés feltétlenül 
ekés földművelés volt. Legfontosabb munkaeszköz az eke és az ökör. A gabonaszem 
kinyerését kézi csépléssel végezték, a gabona őrlése őrlőköveken és malmokban történt. A 
szőlőművelés, a gyümölcs- és kertkultúra kialakulása a 11-12. századra tehető. A 12. század 
elejére kialakult a feudális földmagántulajdon monopóliuma. Ezen a király, az egyház, és a 
világi birtokosság osztozott. A királyi tulajdonú földek túlsúlya volt a meghatározó, mert ebben 
a korban a világiak a földnek 15 százalékát, az egyháziak, pedig 10 százalékát birtokolták, az 
összes többi föld a király tulajdonát képezte. A tulajdonviszonyok terén az igazán nagy 
változás II. Endre uralkodásának időszakától következett be. II. Endre királyunk uralkodása 
alatt és utána nagy mértékeket öltött a királyi birtokok elidegenítése ajándékozás formájában 
az egyház, de főleg a világi előkelők javára. Így fogyatkoztak a királyi tulajdonban levő földek, 
köztük a várföldek is. A Gébárt nevű várföld is ekkor került a szomszédos birtokosok 
tulajdonába. Már korábban a király által adományozott birtokok mellett sok főúr erőszakkal is 
foglalt el földet, ezen utóbbiak visszavétele érdekében adatott ki az 1221. évi királyi rendelet.  

1886-ban épült ház tornáca téglaoszlopokkal 

(Fő u. 35.) (1961.) 
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  Kutas nevének első írásos említése ebből a korból származik, 
és a birtokadományozással függ össze. 1211-ben II. Endre 
királyunk Fábiánnak és Vincének adja a Gébárt várföldet, 
mely összefüggött nyugat és észak felől az ő Kutas és Lovászi 
nevű ősi földjeikkel. Fábiánnak három fia volt: Krejnik, 
Androcinus, és Máté. Birtokaik Aracsán, Lovásziban és 
Kutason voltak. Ezeken 1264-ben megosztoztak.  
Még a 14. század elején, vagy még korábban történhetett, 
hogy a vasvári káptalan megjárta Iván és Bereck Kutas nevű 
földje határait. Ugyanis Kálóz fia Kálóz azt állította, hogy 
ezeknek nincs ott birtokuk. De mivel azoknak 
nemzetségbelijei (Kálózé is), köztük Fábián fia Androcinus és 
ennek fia Androcinus is azt mondták, hogy igenis van ott 
földjük, a káptalan 1328-ban kiadta a határjárásról szóló 
okleveleket.  
Marcel fia, Gyüke itteni birtokát Károly Róbert királyunk 
valamilyen nyomós ok miatt az Ákos nembeli Mikcs bánnak 
adta. Tizenkét nemes, bizonyára kutasiak, a nádor előtt 1335-
ben a közgyűlésen perbe fogta Mikcset, de Károly Róbert 
parancsot adott ki, hogy a neki adott birtokok tárgyában ne 
ítélkezzen senki, mert felel azokért. Meg is maradt a bán 
birtokában, mert 1364-ben Kutasi Kálóz fia, Pál fia János és 
fia Kálóz megegyeztek kutasi birtokukat illetően. Azokat a 
határokat vették alapul, amelyek szerint azt Kálóz fia Gyürke 
bírta. Ennek emlékét a máig is megmaradt "Pörös-dűlő" neve 
őrzi. 
1371-ben Ákos mestert és fiait Kutasinak is mondják. Ákos fia 
László 1386-ban kelt végrendeletében Kutas felét a 
feleségének hagyta, a másik felét, pedig unokahugának, 
Sárának, Mikcs özvegyének. Ebben az időben említik először 
Nagykutas néven a Mikcs özvegye birtokában lévő Kutast, 
ahol Éberhárd püspöknek is volt 1412-ben 11 jobbágya. A 
másik Kutast, a mai Kiskutast és Kálócfát az 1386-os 
végrendelet szerint Kutasi László halála után annak özvegye 
kapta. Ettől kezdve beszélnek külön Nagykutasról és 
Kiskutasról. Írásos emlékekben 1439-től Kyskuthus alakban 
olvashatjuk. (www.kiskutas.hu) 

 

 

Fő u. 43.) Zsúpos, csonkakontyos, mór- vagy tömésfalú, díszes ormú, de már 

kéményes alakított épület (1964.) 

Zsúpos, kontyolt, kétrészes boronapince. (1964.) 
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Kiskutas épített öröksége vallási és építészeti 

értékekből áll. Megtalálható templom, több 

feszület, emlékmű és népi lakóépületek. 

Természeti értékeink közt tartjuk számon 

természeti környezetünket, erdőink, mezőink 

gazdag növény- és állatvilágát, továbbá tájképi 

adottságainkat.  

Fontos számunkra épített örökségünk 

megőrzése, hiszen az itt élők múltja ezen 

épületekkel követhető nyomon, fontos 

identitásunk megőrzése és hagyományaink 

ápolása érdekében. 

Helyi védelem alá tartoznak kersztek, az imaház, 

a kultúrház a temető és a Mária-szobor. 

Műemléki védelem alatt áll a Kálócfapusztai Szűz 

Mária Neve kápolna 

A kápolnát 1753-ban Szűz Mária tiszteletére 

építette a Farkas család, Kálócfapuszta 

fénykorában. A kápolna egyben a család 

temetkező helyéül is szolgált.  A kápolna belső 

falán, egy gránitlapon vannak megörökítve a 

kriptában nyugvó családtagok. A kápolna kriptája 

ketté van falazva, a keleti részen, vagyis az oltár 

alatti részen a kápolna építése előtt elhunyt és a 

Farkas család más ágához tartozó elődök, 

valószínűleg exhumált hamvai vannak 

elhelyezve. Ezek neve az emlékkövön 

megítélésem szerint nem szerepel. A későbbi 

időszakban elhunytak koporsói a nagy 

kriptaüregben, a zárófedlaptól délre lévő 

kőtartókon vannak. 

 

 

3. ÖRÖKSÉGÜNK 12 



 

  Az utolsó temetés 1951. évben volt, 

Fognerné Farkas Sarolta hamvait 

helyezték örök nyugalomra. A temetés 

alkalmával, a gyászszertartáson, a falu 

népe szint teljes számban részt vett. Itt van 

elhelyezve külön síremléken a 

szabadságharcban 18 éves korában 

újoncozó, harcoló és később hősi halált 

halt Farkas Cézár Géza hadnagy 

emléke.  A család kiskutasi, zalaboldogfai, 

andrásfai, zalaegerszegi birtokait 1945. 

évben kiosztották, vagyon és jövedelem 

nélkül szegény sorsra kerültek. Utolsó 

tagjai Farkas Filoména 1915. évben, 

Fogerné Farkas Sarolta 1951. évben haltak 

meg. Farkas Sarolta a háború után 

kifosztva, nagy nyomorban és aggkori 

beteg elmeállapotban hunyt el. Őket is itt, a 

kápolnában temették el. A kápolna keletelt 

építésű, falában faragott kövek, valószínű 

a török időkben megsemmisült Szent 

Márton templomból származó kövei 

vannak beépítve. Műemlék. Helyreállítása 

az egyház a magyar állam és a lakosság 

összefogásával az 1992-es évben 

befejeződött. Újraszentelése 1992. 

szeptember 12-én volt. Búcsúja Szűz 

Mária neve napja, szeptember 12. napja. 

Móra Ferenc "Kincskereső kisködmön" 

című regényéből készített játékfilm egyes 

jeleneteit 1972. évben itt forgatták. 
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Az épen maradt homlokzati motívumok igazi ékességek, 
ritkaságnak mondhatók környékünkön, ezért ezekre kiemelt 
figyelmet fordítunk, s igyekszünk megőrizni őket. 

Az ablakok is jellegzetes mintával és elosztással készültek, 
helyenként zsalu védte az ablakokat: 

Az 1930-as évek körül, a pallótokos illetve kapcsolt gerébtokos 
nyílászárók megjelenésével a lakóépületek homlokzata 
megváltozott, az álló ablakokat felváltotta a fekvő ablak. Az utcai 
homlokzat ezzel jelentősen átalakult. A homlokzat díszítése is 
egyszerűsödött, leginkább a vakolat színezésével „játszott” a 
mester. 

A lakóépületek mellett nélkülözhetetlen volt a családok számára a 
gazdálkodáshoz szükséges istállók, pajták és ólak létesítése. 

Ezek a melléképületek közvetlenül a lakóház mögött helyezkedtek 
el, azzal egybeépítve. A lakóudvart a gazdasági udvartól kerítés 
választotta el, melyek nagyrészt ma is fennmaradtak. 

A gazdasági épületek anyaga jellemzően tégla falazat, fedése 
natúr cserépfedés. Alaprajza egyszerű téglalap, magassága 
földszintes. 

Népi építészeti értékeink közé tartoznak a szőlőhegyi pincék is. 

Községünk zártkertjében ma is találhatók eredeti állapotban lévő 
présházak, bár már a zsúptetőt felváltotta a natúr agyagcserép. 
Falazatuk azonban megmaradt: korábban fa vázra tapasztott 
agyagból (boronafal), majd később égetett agyagtéglából készült. 

Külső megjelenésük is egységes, fehérre meszelt oldalfalak, 
nyílászáróik zöld, kék vagy sötétbarna színűre festett. Az oromfal 
készülhetett a falazat anyagából vagy deszkából, ami szintén a 
nyílászárók színére volt festve. Az ablakokat zsalu védte. 

 



 

MŰEMLÉKI VÉDETTSÉG 
 
Római katolikus kápolna: 
Kálócfapuszta, Béke út 5. 
Hrsz.: 50/4. 
építés kb.: 1753. 
utolsó felújítás: 1992. (KÖH) 
Szakrális építmény 
törzsszám: 8615 
azonosító: 10913 

Dombon, szabadon álló, keletelt, egyhajós, poligonális 
szentélyzáródású kápolna, Ny-i homlokzata előtt 
toronnyal, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. A hajó 
D-i oldalán három, félköríves záródású ablak. Korábbi, 14. 
századi templom falainak felhasználásával építtette a 
Farkas család a 18. század második felében. 

Barokk kúria (Kiss-kúria) 
Kálócfapuszta, Béke út 1. 
Hrsz.: 50/7. 
építés kb.: 1753. 
utolsó felújítás: 
Lakóépület-kúria 
törzsszám: 8618 
azonosító: 10914 
Domboldalban, szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, 
csonkakontyolt nyeregtetős épület. A K-i oldal felől földszintes, a Ny-i 
oldalon pinceszint és földszint. Ny-i homlokzatának É-i része kosáríves, 
mellvédes, beüvegezett árkádokkal tagolt. A középső árkádhoz 
lépcsősor vezet. A homlokzaton látható évszám szerint 1753-ban 
építtette akkori tulajdonosa a Farkas család. 

15 



 

  

16 

TERMÉSZETVÉDELEM 

A KÖZSÉG 

ELHELYEZKEDÉSE 

Kiskutas község Zala megye északi határán, 

a Felső-Zala-völgy és a vasi megyehetár közt 

helyezkedik el. 

 A település Magyarország kistájainak 

katasztere alapján a Nyugat-magyarországi 

Peremvidék nagytájban a Kemeneshát 

mezorégión belül a Felső- Kemeneshát 

mikrorégióban található. 

A község területén a táj mai arculatát a  

földtörténeti korokban (pleisztocén és 

holocén) zajlott események alakították. A 

település geomorfológiai közelítésben 

szolidnak mondható, a Zalai-dombságban 

tapasztalható nagy szintkülönbségeit itt 

felváltja a Kemeneshát kiegyenlített 

lealacsonyodó platója. A táj monotonságát  

csupán a patakvölgyek szakítják meg.  
 

ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS 



 

  

17 

GEOLÓGIAI FELÉPÍTÉS 

 

A mélybe süllyedt tektonikai alapzaton 

többségében ős-rábai eredetű folyóvízi 

acidofil kavicsallúvium üledékekkel, löszös, 

vályogos képződményekekkel fedett 

terület.  

 

 

 Jelmagyarázat 

 

2 Glaciális és alluviális üledékek             

 

3 Harmadkori és idősebb üledékek 
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TALAJOK 

 

A folyóvíz által lerakott kavicstakarón a 

jégkorszak utáni erdősülés idején pszeudoglejes 

barna erdőtalajok fejlődtek. Ezeken ma is erdők 

találhatók, ugyanakkor nagy területen szántóföldi 

művelés történik. A településen átfolyó patak 

mentén megjelennek a réti öntéstalajok. 

Termékenységi besorolásuk VII. kategória. 

 

 

Jelmagyarázat 

 

7 Agyagbemosódásos barna erdőtalajok 

 

9 Pszeudoglejes barna erdőtalajok 
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ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 

A település közigazgatási területén az 

országos ökológiai hálózat kijelölésre került. 

Az ökológiai hálózat kategóriái közül 

magterület és ökológiai folyosó is 

megtalálható. Az ökológiai folyosó területe a 

szőlőhegy és a patakavölgy rétjeire, a 

magterület a patakvölgyben található láp 

területére szorítkozik. 

 

Jelmagyarázat 

 

  magterület 

     OF ökológiai hálózat 
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ORSZÁGOS VÉDETTSÉG 

A település közigazgatási területén országos 

jelentőségű, természetvédelem alatt álló 

terület nincs.   

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvényben meghatározott ex lege 

védettségű (forrás, láp, barlang, víznyelő, 

szikes tó, kunhalom, földvár) objektum közül 

láp ismert a község területén. 

A láp a Szentmihályi-patak melletti réten 

található, folyamatos vízellátását a közeli 

égerfa csportnál feltörő forrás bíztosítja. 

HELYI VÉDETTSÉG 

A település közigazgatási területén helyi 

természetvédelmi oltalom alatt álló terület, 

érték nem ismert 

 

  Jelmagyarázat 

 

     lápterület 

 



 

 

  

SZŐLŐHEGYEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI 

A szőlőhegyen az extenzíven művelt 

parcellákon a fajgazdag hegyi kaszálórétek 

még ma is megtalálhatók. Ezek a flóra és 

fauna túlélő szigetei, melyek számos 

védett fajnak adnak otthont. 

 

 

 

A gyümölcsösök, kaszálók gyakori védett 

faja az agár sisakoskosbor 
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SZENTMÁRTONI-PATAK MENTE 

A patak menti rétek a védett kockásliliommal   

 

 

 

 

 

 

A patak mentén húzódó magassásosok lápi 

magaskórósok 
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TÁJKÉPVÉDELEM 

A rendelkezésre bocsátott digitális 

térkép alapján a község közigazgatási 

területének túlnyomó része a 

tájképvédelmi ővezetben kijelölésre 

került. Ebből csak a keleti domboldal 

szántói és a szőlőhegy részlete 

hiányzik. 

 

 

 

 

 

 

 

  Jelmagyarázat 

 

    tájképvédelmi terület 

 

 



 

 

  

4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 24 

Egy település esetén az építészeti 

karakter a településre jellemző 

telekszerkezet, beépítés, 

telekhasználat és építészeti 

megjelenés-tömeg, tetőidom, 

homlokzati nyílásrend, építészeti 

részletek- alkalmazása, összefüggő 

együttese, mely térben és időben 

formálódott a mai összkép 

kialakulásáig. 

Kiskutas közigazgatásilag belterületre, 

külterületre és zártkerti területekre 

tagozódik. Rendezési tervben a 

beépítésre szánt terület alapvetően 

megegyezik a falusias lakóterülettel. A 

beépítésre nem szánt területen az 

általános mezőgazdasági, kertes 

mezőgazdasági területeken kívül 

erdőterületek a jellemzőek. A 

Kálócfapuszta önálló településrész, 

kettő jelentősebb műemlék épülettel, 

és olyan természeti és domborzati 

viszonyokkal, viszonylag nagy 

telkekkel, hogy önálló karakter 

övezetbe sorolása indokolt lehet. 

Kiskutas eltérő karakterű 

településrészeit ezek alapján 

elegendőnek tartjuk 4 karakter 

övezetbe sorolni, mivel a település 

falusias jellegét az egész településen 

szeretnénk megtartani. 
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BEÉPÍTETT TERÜLET 
 

Kiskutas beépítésre szánt területének 

építészeti karaktere nem egységes, mivel a 

meglévő épületekre tekintve látszik, hogy az 

egy hosszú fejlődés eredménye, és az épületek 

magukon viselik az építés idejének 

stílusjegyeit. 

Egy település megítélése külső szemlélő 

számára sokrétű lehet, de talán a legfontosabb 

a táji környezet, amely Kiskutas esetében is 

meghatározó mivel a települést keletről és 

nyugatról is a zalai vidékre jellemző változatos 

környezet veszi körül. 

Kiskutast a többi zalai falusi beépítéshez 

hasonlóan a hosszúkás szalagszerű telkek 

jellemzik, sűrűn egymás mellett álló 

lakóépületekkel. 

Az épületek oldalhatáros elhelyezésűek, 

esetünkben a telekszerkezetnek megfelelően 

az északi telekhatáron, így kihasználva a telek 

adottságait és a legtöbb benapozást biztosítva 

az udvar számára. Ezeken a területeken 

elhelyezett újabb lakóépületek is igazodtak 

ehhez a tradícióhoz, biztosítva a település 

egységes jellegét. Az újonnan kialakított 

lakóterületeken már a szélesebb, szabályos 

alakú telkek a jellemzőek, amelyek beépítése 

már a falusias helyett a kertvárosi karakterre 

hasonlít. A rendezési terv szerinti fejlesztési 

területeken nem indult meg az építkezés, még 

az infrastruktúra sem készült el. 

 



 

 

  

A terepadottságoknak megfelelően 

helyezkednek el az épületek, illeszkednek 

a környezethez. 

26 
ZÁRTKERT 

A település nyugati területén önálló 

zártkerti szőlőhegyek találhatók, amely 

területen régi építésű, építészetileg is 

fontos pincék találhatók. A zártkerti rész 

megközelítése a falu központjából 

történhet, az infrastrukturális hálózata 

elmaradott, így a falu lakóterületi 

fejlesztése ebbe az irányba nem 

várható. A területen új építés sem 

várható, a többi zalai településhez 

hasonlóan inkább ezeken a telkeken is 

visszaszorul a szőlőművelés és a terület 

más irányú hasznosítása kerül előtérbe. 

KÜLTERÜLET 

A településen önálló karakterként a 
mezőgazdasági művelésű külterületek 
kerültek lehatárolásra, amely területeken 
jellemzően intenzív művelés folyik. 
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MEGHATÁROZÓ 
KARAKTER 
 
KÖZPONTI LAKÓTERÜLET (a Fő utca 
melletti terület és Kálócfapuszta) 
 
 Kiskutas beépített területén két önálló karakter 
övezet is lehatárolásra került, az egyik az egy 
utcás falu Fő utcája, míg a másik az önálló 
településrész Kálócfapuszta. 
A két településrészre azonban indokolatlannak 
tartjuk külön építészeti előírások 
meghatározását, mivel a település 
organikusan, tudatos tervezői beavatkozás 
nélkül, a környezetéhez és a falusi társadalom 
fejlődéséhez igazodva, fokozatos fejlődésben 
alakult. 
A település szerkezetét a tulajdonviszonyok, a 
természetföldrajzi körülmények és a 
mezőgazdasági termelés alakították. 
A meglévő szerkezet valószínűsíthető, hogy 
nem fog változni. A rendezési tervben kijelölt 
lakóterületeken fejlesztés nem várható. Új 
beépítések a meghatározó területen régi 
épületek bontásával kialakuló foghíjakon 
várhatók, amely esetekben a meglévő 
épületekhez történő illeszkedés a fő szabály. 
Kálócfapusztán épült kúria szerű birtokok 
fejlesztésénél szintén az illeszkedés a 
legfontosabb, nem csak az építészeti 
hagyományokhoz, hanem a környezethez is. A 
meglévő épületek felújítása során javasolt 
minőségi építőanyagok használata. A 
felújításoknál törekedni kell az épületek 
egységes természetes megjelenésére. 
 



 

 

 

 

 

 

5. KISKUTAS ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. 
 
Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek 
azonban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, 
nem részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. 
 
A szépség sokféle lehet.  
 
Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a 
lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb 
hibákat. 
 
„Ne feledjük, egy hely alapvető identitása nem állandó és megingathatatlan, 
hanem élő organizmus, ami fejlődik és időről időre nyilvánvalóbbá válik. Az 
évszázadok alatt kialakult települések arculatát nemcsak korok, stílusok 
határozzák meg, hanem saját gazdasági és társadalmi adottságaik, egymáshoz 
viszonyított helyzetük és kapcsolataik is befolyásolták.” 
Krizsán András és Somogyi Győző szavai 
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  TELEPÜLÉSSZERKEZET 
 
Kiskutas belterülete tipikus zalai falusias 
lakóterület beépítésű, a beépítés a falu 
Fő utcára koncentrálódik. 
A szabályozási terv szerint ezen 
területek oldalhatáros beépítésűek, max 
4,5 m építménymagasságúak. Ezen 
karakterek megfelelnek a település 
esetleges további fejlődésének. A fő 
utcán végigsétálva az építészetileg nem 
nyújt egységes képet, a különböző korok 
építészeti stílusai erősen keverednek, 
sok helyen akár utcaképbe nem illő 
városias beépítésű épületek találhatók. 
Az utcakép tudatos tervezői beavatkozás 
nélkül a falusi társadalmi környezethez 
idomulva alakult ki. 
Kiskutashoz önálló településrészként 
tartozó Kálócfapuszta építészeti arculata 
vegyes képet mutat, a műemlék épületek 
mellett nagyobb kúria jellegű 
lakóépületek, valamint elszórtan az 
átlagosnál jóval nagyobb telkeken épült 
új lakóépületek találhatók. 
A szabályozási terven jelölt új falusi 
lakóterületeken a fejlesztések nem 
kezdődtek el, így a jövőben, lakóépület 
építések is inkább foghíj szerűen 
várhatóak. 
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TELEPÍTÉS 
 
Kiskutas falusias településrészein a 
szabályozási tervnek megfelelően az 
épületek oldalhatáros elhelyezésűek. Az 
épületek jellemzően 5,0 m-es előkerttel 
kerültek elhelyezésre, amely megfelelő 
ritmust ad az utcaképnek, annak 
ellenére, hogy az utcák vonalvezetése 
mind vízszintesen mind magasságilag 
változatos, a telkek mérete és alakja 
pedig nem egységes. 
Az utcaképet meghatározó épületek az 
utcára merőlegesen kerültek 
elhelyezésre, így a tetők is jellemzően 
utcára merőleges nyeregtetők. 
Az új beépítésű foghíjtelkeken épült 
lakóépületek mérete és tetőformája 
ritkán őrzi a falusias jelleget, sokkal 
inkább a kertvárosi beépítésre jellemző 
stílusjegyeket hordozzák magukon. 
A további foghíj beépítéseknél 
kerülendő az új épületek telken történő 
hátrahúzása, és az utcára párhuzamos 
nagy épülettömegek megjelenése. 
A falusi beépítésre jellemző 
melléképítmények utcafronton való 
megjelenése kerülendő, a jellemzően 
alacsonyabb épülettömegük, a 
főfunkciójú épületek mögött 
oldalkertesen kerüljön telepítésre 
Az újonnan tervezett épületeknél fontos 
szempont a környezethez, és a meglévő 
épületekhez való illeszkedés, kerülendő 
a falusias beépítésre nem jellemző 
bonyolult épülettömegek kialakítása. 
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TEREPALAKÍTÁS 
 
Kiskutas változatos domborzati viszonyai 
miatt fontos szempont az épületek 
elhelyezésénél a terepalakítás, hogy az 
épületek illeszkedjenek a 
környezetükhöz.  
Az épületek elhelyezésénél törekedni 
kell a meglévő terephez való 
igazodáshoz, nem szerencsés az épület 
földbe vájása, mivel így az esővíz 
elvezetése megoldatlan, valamint az 
épületek fontos kertkapcsolata is 
elveszhet. 
Az épület feltöltésre történő elhelyezése 
is kerülendő, mivel így a tervezett épület 
kiemelkedik a környezetből, ezért nem 
illeszkedik a szomszédos épületekhez, 
és zavaró utcakép alakulhat ki. 
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  ÉPÜLETEK MAGASSÁGA 
 
A településrészen elhelyezhető épületek 
magassági jellemzőit a helyi építési 
szabályzat határozza meg, jelenleg ez 
4,5 m. 
Kiskutas falusias beépített területén a 
szabályozási tervnek megfelelő 
lakóépületek találhatók amelyek 
viszonylag egységes utcaképet 
mutatnak, változatos tetőformákkal.  A Fő 
utcán található iker beépítésű 2 szintes 
lakóépület lóg ki ebből a településképből. 
Az új építéseknél javasolt a max F + 
tetőtér magasságú épületek tervezése. 
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TETŐ KIALAKÍTÁSA 
 
A tetőformát, a tető hajlásszögét, a 
tetőfedés anyagát, az épület 
tömegformálását a környezethez 
illeszkedve kell kialakítani. A meglévő 
épületek tetőformái is változatos képet 
mutatnak, az eredeti falusias épületek 
jellemzően utcára merőleges 
nyeregtetősek, sok helyen fiók tetőkkel. 
Az 1960-70-os évek Magyarországára 
jellemző sátortetős házak is jelentősek. A 
tetőfedés anyaga jellemzően égetett 
cserép.  
A településen megépült új lakóépületek 
tetőformája sok esetben túlságosan 
tördelt, az anyaguk azonban illeszkedik a 
falusias környezethez. 
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34 
TETŐ KIALAKÍTÁSA 2 
 
Az új épületek tervezésénél kerülendő a 
környezethez nem illeszkedő tördelt 
tetőformák alkalmazása. 
Javasolt az egyszerű nyeregtetőjű 
épületek tervezése, de a környezethez 
illeszkedés a főszabály a tetők 
kialakításánál. A Magyarországra nem 
jellemző 45˚-nál meredekebb tetők 
alkalmazása mindenképp kerülendő. 
Továbbá nem támogatható a 
lakóépületek tetejére nem jellemző erős 
színek használata (pld. kék, sötétzöld), 
helyettük a településre jellemző piros ill. 
barna árnyalatai javasoltak. 
A tetőfedés anyagára kiselemes agyag 
ill. betoncserép használata javasolt. 
 
 



 

  ANYAGHASZNÁLAT, 
SZINEZÉS 
 
A településen meglévő épületek 
jellemzően vakolt felületűek, a régebbi 
épületeknél vakolat díszítésekkel, fehér 
ill. világos pasztell színezéssel. 
Az egy telken lévő építmények tömegét 
és színezését úgy kell kialakítani, hogy 
azok egymással összhangban 
legyenek, és egységes épület hatását 
keltsék. 
Az új épületek homlokzatképzésében a 
hagyományos anyagokat, felületeket 
javasolt alkalmazni. (fa, tégla, kő) 
A homlokzat színezésénél kerülni kell a 
rikító, túl sötét színek alkalmazását, 
javasolt a környezethez igazodó világos 
pasztell  színek alkalmazása, a kialakult 
utcaképhez igazodva. 
A meglévő épületek felújítása során 
javasolt az épületek színeinek 
megtartása, mindenképp a teljes épület 
homlokzatának egységes kialakítására 
kell törekedni, kerülve a színek síkban 
történő váltását. 
Az ablakcserék során nem megengedett 
a homlokzat oly módon történő javítása, 
amely megszünteti azok egységes 
megjelenését. 
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  KERÍTÉSEK 
 
Kiskutas területén a  meglévő kerítések 
magassága jellemzően megegyező, 
áttört kialakítású. Az anyaguk az építési 
kornak megfelelően fa, fém ill. beton. 
Mivel az épületek jellemzően előkertes 
kialakításúak, így az utcafronti kerítések 
meghatározóak az utcakép 
alakításában. Ezért a kerítések 
építésénél fontos szempont az 
illeszkedés, mind a környezetükhöz, 
mind a telken lévő épület stílusához, 
kialakításához. 
Kerülni kell a falusias beépítéstől idegen 
tömör kerítések kialakítását, valamint az 
áttört kerítések színezésénél a feltűnő, 
rikító színek alkalmazását. 
A kerítések magassága az utcában 
meglévőekhez igazodjon, a bejárati 
kapuk a kerítésekkel megegyező 
anyagból, és stílusban kerüljenek 
kialakításra. 
A közterület felöli kerítés mögött a 
belátást gátló, zaj ill. por szennyeződés 
csökkentésére élősövény ültetése 
ajánlott. 
 

36 



 

 

 

 

 

 

 

  

KERÍTÉSEK 2 
 

Kiskutas területén az épület állományhoz hasonlóan a kerítések kialakítása is 

vegyes képet mutat. Legtöbbször az épület és a kerítés stílusában nincs 

összhang, leginkább az építés ideje kori divat és lehetőségek alakították a 

megjelenésüket. Mint az épületek esetében a kerítések kialakításánál is 

ajánlott a hagyományos, természetes anyaghasználat. 

A kerítéssel körbehatároljuk a telkünket, épületünket, ezért fontos, hogy 
összhangban legyen az épülettel. Az épületnél alkalmazott színek, formák, 
anyagok megjelenése a kerítésnél is alkalmazható, sőt fontos is, hogy 
alkalmazzuk. A bemutatott példák is jól mutatják, hogy a kerítések is milyen 
sokszínűek lehetnek, és legtöbbször nem csak az anyaguk határozza meg a 
megjelenésüket. Az egyszerű formák a kerítések esetében is erősítik a falusias 
jelleget. Növényekkel való kombinálás kiváló takarást biztosít, és emellett 
elkerülhető a fal-szerű megjelenés. A növényzet évszakonkénti változása 
sokszínű kerítést eredményez, mindig újfajta megjelenést ad a környezetének. 
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  KÖZTERÜLETEK, 
ZÖLDFELÜLETEK 
KIALAKÍTÁSA 
 

A falusias környezet legfontosabb 
alkotóeleme az épített elemeken kívül a 
zöldfelület mennyisége és  minősége. 
Az utcák menti zöldfelületek minősége, 
fásítása jellemzően növeli az ott lakók 
életminőségét. A közterületi 
zöldfelületek mellett a kertek 
rendezése gondozottsága is a 
településkép egyik meghatározó 
eleme. Az építészeti jellemzők 
betartása nem fogja biztosítani 
egységes utcakép kialakulását, ha az 
épületek környezete nem megfelelő. A 
lakóépületek csak akkor élhetőek, ha a 
közvetlen környezetükkel harmonikus 
kapcsolatban vannak. A település 
pedig akkor lesz élhető és szerethető, 
ha annak minden eleme összhangba 
van egymással, és az amúgy kis részek 
egységes egészet tudnak alkotni. 
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KERTEK 
 
A kert éppolyan fontos helyszíne a 

telkünknek, mint az épületek, mivel a kert 

teremti meg a kapcsolatot a természettel, 

a rekreáció, a pihenés színtere, de 

ugyanakkor haszonkertként is 

megjelenhet. A formák, színek, anyagok 

ugyanúgy fontosak a kert kialakítása, 

tervezése során, mint az épületnél. A 

kert nemcsak az alkotás színtere, hanem 

a kikapcsolódásé is. A kert 

tulajdonképpen az épület folytatása a 

szabadban, mindkét esetben az emberi 

tevékenységek helyszíne, csak mások 

az arányok, építőanyagok. 

A kertnek különböző részei vannak 

funkció szerint lehatárolva. Beszélhetünk 

előkertről, mely az egész kert bejáratául 

szolgál és szépen keretezi az épületet. 

Hátsókertről, mely a rekreáció, 

kikapcsolódás színtere, illetve 

oldalkertről, ahol jellemzően a 

gépkocsibeálló és az épület bejárata 

kerül kialakításra. 

Megfelelő növények alkalmazásával, 

dús növényzettel a kert árnyékoló 

funkciót is betölthet, ami a meleg nyári 

napokon igazi felüdülés. Építkezéskor 

még a tervezés során érdemes 

végiggondolni, hogy a meglévő 

növényzetből mit lehet megmenteni és 

az épületet ennek függvényében 

célszerű kialakítani. 
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK 
 

A népi építészet egyik jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos 

tornác, melynek kialakítása, elhelyezkedése többféleképpen 

lehetséges. A tornác egy félig nyitott, folyosószerű, fedett tér, 

mely nyáron kiválóan árnyékol, az év többi szakaszában 

pedig véd az esőtől, hótól. Kiskutas településen ez a 

kihalóban lévő építészeti elem már csak a régi házakon 

maradt meg, amelyek felújítása nem történt meg. A 

bemutatott lakóépület Kálócfa településrészen található, 

építészeti védettség alatt, a felújítása után jelenleg is eredeti 

funkcióját tölti be. 

Kiskutas területén az emeletes házaknál jellemző az erkély 

kialakítás. Az épület homlokzatával egy síkban, valamint az 

épületből kiugróan helyezkednek el az erkélyek, melyek 

legtöbbször nem is funkcionális szerepet töltenek be az 

épületeknél, inkább a ház díszítéséhez járulnak hozzá, 
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  AJTÓK, ABLAKOK 
 

Az épületek külsejére, esztétikai megjelenésére jelentős 

hatással vannak a nyílászárók. Az épület tömegét az ajtókkal, 

ablakokkal nyitjuk meg a külvilág felé, ezért fontos, hogy 

milyen módon tesszük. A népi építészet házain a fából 

készült, osztott spalettás ablakokat, valamint fa ajtókat 

alkalmaztak. Kiskutason a nyílászárókra leginkább a világos- 

és sötétbarna, zöld színek alkalmazása, valamint a fa anyag 

jellemző. 

Új épületek építése esetén tetszőleges anyagú, de leginkább 

a fa mintázatú, vagy erezetű, víztiszta, vagy matt 

síküvegezésű ablakok beépítése javasolt. A nyílászárók 

javasolt színe világos, közép és sötétbarna, zöld.  

Az álló formátumú ablakok használata előnyösebb, mint a 

fekvő ablakoké, mivel arányaiban jobban illeszkednek az 

épület tömegéhez. Kerülendő a túlzottan díszített, élénk színű 

ajtók használata, ehelyett az egyszerű, hagyományos ajtók 

részesítendők előnyben. Törekedni kell a hagyományos 

arányok megtartására, a kellemes arányú ablakok megfelelő 

kiosztására. 
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  HOMLOKZATKÉPZÉSEK 
 

A homlokzat kialakítása nagyon fontos az épületnél, mivel ez 

az arca a háznak. A hagyományos arányok megtartására kell 

törekedni, a kellemes arányú ablak kiosztásra. A 

homlokzaton a természetes anyaghasználat, formák 

alkalmazása javasolt. A falazott, vakolt felületek 

részesítendők előnyben a homlokzatképzésnél. A magastető 

héjalásánál hagyományos sík agyagcserép, betoncserép 

alkalmazható. A tetőfelületek fedésénél kerülendő a fém, 

hullám vagy trapézlemez és műanyag fedés.  

A lakóterületen csak a hagyományokhoz illeszkedő 

homlokzati megjelenés alakítható ki. A 20. századi magyar 

építészet egyik legjellegzetesebb épülete a sátortetős 

kockaház, melyeknek homlokzati megjelenése változó, néhol 

az utcafrontra egy ablak, néhol pedig két ablak néz. Ez a típus 

megvalósította azt az igényt, hogy legyen két szoba egymás 

mellett, méghozzá az utcai oldalon és kielégítette a 

természetes komfortigényeket. 
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RÉSZLETEK 
 

A bölcsek azt mondják, a titkok a 

részletekben rejlenek. Sok esetben nem 

tudjuk megfogalmazni, mi az, amitől egy 

település vonzóvá válik. Talán attól, hogy 

minden szempontból változatos. Bár az 

épületek illeszkedése egymáshoz 

alapvető építészeti elvárás, mégis 

mindegyik kicsit más, vagy színben, vagy 

homlokzat kialakításban, vagy 

valamilyen egyedi elemben térnek el 

egymástól. 

Az egyediség és az illeszkedés 

egyensúlyán múlik, hogy a település 

összképe egy szimfóniához hasonlít, 

vagy disszonáns hangok 

összességéhez. 

Ahhoz, hogy egy-egy park egyedi 

szobrok, jelek köré szerveződött 

közösségi tér legyen, az utcák a 

település egyéniségét és történelmét 

meghatározó területek legyenek, ezt 

mind azok az apró részletek határozzák 

meg, amelyeket e fejezethez mellékelt 

képekkel tudunk llusztrálni. 
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RÉSZLETEK 
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Ebben a fejezetben a településen lévő 

esztétikus, követendő épületeket 

mutatjuk be. Új ház építésekor, 

átalakításakor fontos, hogy az épület 

tömegalakítása, homlokzata illeszkedjen 

a településképbe. 

Az épületek léptéke mindenkor igazodjon 

a telek méretéhez és terepviszonyaihoz 

is, a szűk telkek túlépítése élhetetlen 

települést és zsúfolt utcaképet 

eredményez.  

Az épületek tömegalakítása a környező 

épületek tömegétől nagyban függ. Az 

utcakép összhatását rontják a túl nagy 

tömegű, terjengős épületek, melyek 

elnyomják a kisebb épületeket. 

Javasolt a hagyományos tömegalakítás, 

a nem túl széles épületek kialakítása, 

melyek igazodnak a korábban kialakult 

utcaképhez. 

Az anyaghasználat esetében 

mindenképpen a természetes anyagok 

kő-, faburkolat, vakolt falfelületek és a 

visszafogott színezés részesítendők 

előnyben.  

46 6. MAI PÉLDÁK 

1.kép 
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2.kép Az 1. képen látható épület Kiskutas déli 

végén található új épületek egyik jól 

sikerült példája. Az építési telek közel 

sík és a területe is megfelelő. A ház 

formája próbálja megtartani a falusias 

beépítési jelleget, az utcai tömeg 

szimmetrikus nyeregtetővel készült, az 

udvari keresztszárny is nyeregtetős 

kialakítású. Az épülethez szépen 

gondozott kert tartozik, amely növeli az 

épület értékét. A ház formája és 

léptéke, valamint visszafogott 

színezése illeszkedik a település 

karakteréhez. 

 

A 2. számú képen látható középület 

tetőgerince az utcával párhuzamos, 

léptéke is meghaladja a falusias 

lakóépületek léptékét, de visszafogott 

felújításával és színezésével 

követendő példa lehet a meglévő 

épületek felújításánál. Az alkalmazott 

anyagok és homlokzatvakolat 

egyszerű kivitele visszafogottsága 

példás. 

 



 

  

3.kép 
A 3. képen lévő épület szintén a 

település viszonylag új házai között 

található, sok olyan stílusjeggyel amely 

nem  veszi figyelembe a 

hagyományokat. Ennek ellenére mégis 

a jó példák között szerepeltetjük, mivel 

sok olyan részlete és pozitív részlete 

van ami követendő lehet. A külföldi 

példákon is látszik, hogy egy épületet 

csak formai jegyek nem lehet 

megítélni, mindenképp csak a 

környezetével és kivitelének 

minőségével együtt. Ezen épület 

anyagai, zsalugáteres ablakai, 

valamint kertje is mintaértékű.  

 

A 4. képen szereplő épület egy falusi 

vendégház, amely léptékében, formai 

jegyeiben és kivitelezési minőségében 

is előre mutató példa. Az épülethez 

tartozó kert itt is jól szemlélteti, hogy az 

épület és kert kapcsolat mennyire 

fontos. 

 

Az 5. képen lévő épület 

Kálócfapusztán található, és nagyon jó 

példája annak, hogy a műemlék épület 

felújításával milyen fantasztikus, 

élhető épületet kap a tulajdonos. A 

Kiss-kúria felújításának minősége nem 

csak a települése, hanem egész Zala 

megyében jó példaként említhető. 
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4.kép 5.kép 



 

 

 

  

Az élhető, esztétikus és barátságos településeknek a 

hozzátartozói a gondozott virágos, zöld utcák és terek. A 

falusias környezet legfontosabb alkotóeleme az épített 

elemeken kívül a zöldfelület mennyisége és minősége.  A 

közterületeken, utcákon, tereken lévő növényzet fontos 

szerepet tölt be a település lakóinak életében, ezért a cél 

ezek megőrzése, fenntartása és újabbak kialakítása. 

Kiskutas településen az utcák széles szabályozással 

rendelkeznek, a járdák és a közút között többnyire fásított 

zöldterülettel. Az utcák menti zöldfelületek minősége, 

fásítása jellemzően növeli az ott lakók életminőségét.  

Az épületek előkertje sok helyen virágokkal beültetett, a 

kerítések gondozottak. A lakóépületek csak akkor 

élhetőek, ha a közvetlen környezetükkel harmonikus 

kapcsolatban vannak. A település pedig akkor lesz élhető 

és szerethető, ha annak minden eleme összhangba van 

egymással, és az amúgy kis részek egységes egészet 

tudnak alkotni. 

Kiskutasra Zalaegerszeg irányából érkezve egy 

gondozott zöldfelület fogadja a látogatót, amelyhez 

rendezett magánkertek csatlakoznak. A településen 

közterek nem jellemzőek, egyedül a Faluház előtti 

teresedésen került egy pihenésre is szolgáló park 

kialakításra.  

Sajnos, mint a legtöbb kis településen itt is vizuális 

konfliktust okoznak a közterületeken kialakított 

betonoszlopok, a légvezetékek pókhálója, melyek az 

egész településen megjelennek.  
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8. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, 

EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 
 Kiskutas beépítésre szánt területén a közműszolgáltatók által elhelyezett közterületi szekrények, illetve az 

előkertekbe telepített mérőórák találhatók. Ezen építmények eltakarása minden esetben szerencsés lenne, 
mivel az utcaképet erőteljesen befolyásolják, és legtöbbször elhelyezésük is esetleges.  
A településen reklámhordozók elvétve találhatók. Legtöbbször útbaigazító és tájékoztató táblák, cégfeliratok 
és kulturális célú utcabútorok jelennek meg az utcaképben. 
Egyéb műszaki berendezések közül az épületek homlokzatán megjelenő parabola antennák és a falusias 
környezetben szerencsére még kevésbé jellemző légkondicionálók kültéri egységei a megtalálhatók. Ezek 
elhelyezése mindenképpen csak alárendelt homlokzatokon támogatható. 
A közterületen a település ellátását biztosító elektromos légkábelek, illetve az internet és televíziós 
villanyoszlopon történő vezetése rontja az utcaképet. Ezen rendszerek felújítása során javasolt azokat 
földkábeles elhelyezéssel kiváltani. 
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