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Az Őrségben jártam… 

… s láttam erdőterítette 
dombok öléből felszálló, 
füstként gomolygó, 
súlyos párafelhőt. 
Tisztáson kérődző 
tehenet s borját, 
fenyveserdő szélén 
szökkenő őzcsordát, 
fehérre meszelt 
nádfedeles házat,  
százéves diófát, 
szőlőlugast, 
mestergerendát, 
döngölt pádimentumot, 
dombhátú kemencét, 
muskátlis ablakot, 
szürkére érett kopjafát, 
szikár templomot. 
Áthatolhatatlan 
erdőkkel szegélyezett 
kanyargós utakat róttam, 
szalmakalapot hordtam, 
szél fújt, 
eső áztatott föntről, 
ázott fű alulról. 
Bizalommal fogadtak. 
Szerettem. 
Otthon voltam…. 

BEVEZETÉS 

1 



 

 

4 | Bevezetés 

 

Ez a könyv nem tiltani akar. 
Ez a könyv tanítani szeretne. Tanítani a 
közösséget és az egyént a harmóniára, a 
szépre, a környezetünkkel való együttélés-
re, arra hogyan lehet megbecsülni a tájat, a 
természeti és az épített környezetet. Mit 
lehet tenni, hogy Kercaszomor megőrizze 
szépségét, egyéni karakterét, identitását. A 
település és az Őrség értékeit bemutatva 
nyújt segítséget és ad javaslatot az érték-
teremtő alkotáshoz. Töltsön el mindenkit 
büszkeség hogy itt él, az Őrség a szűkebb 
hazája. 
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 KERCASZOMOR KÖZSÉG BEMUTATÁSA 

2

általános településkép, 
településkarakter 

Kercaszomor település Magyarország nyugati 

részén, az Őrségben, közvetlenül a szlovén határ 
mellett helyezkedik el. Közigazgatási területe 

12,87 km2. Két településrészből, Kercából és 
Szomorócból áll. Régebben ezek két külön telepü-

lést alkottak, 1942-ban egyesítették őket.  A fon-
tosabb közlekedési útvonalak elkerülik, keleti 

szélén a Magyarszombatfa-Csákánydoroszló 
összekötő út halad át, erről a falu a Kercaszomor 

bekötőúton érhető el, ami egyben a település 
főutcája is. A Kerca-patak völgyében húzódó tele-

pülés határában többnyire erdőterületek, a beépí-
tett területek mellett legelők, rétek találhatók. A 

szántóterület aránya a rossz termőterületek miatt 
csekély. 

A településen fellelhető az Őrségre jellemző sze-
res építési mód. A szereket a főút kötette össze, 

ami mellett lassan megkezdődött a falu 
utcásodása. Jelenleg egy köztes állapot tapasztal-

ható, ahol még megvannak a szerekre jellemző 
telepítések, de már kialakulóban vannak az utcás 

falu jellemzői is. A főút a Kerca-patak völgyének 
szélén húzódik, ezért az északi oldalon már domb-

oldalra felkúszó telkeket találunk, míg a déli olda-
lon viszonylag sík terep látható. Ezen két kettős-

ségből egy nagyon érdekes településkép alakult ki 
a főút mentén 5 km hosszan. 
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Kercaszomor -- illetve korábban Kerca és Szomoróc -- törté-
nete több mint 800 éves. Mindkét község a történeti Őrség 
települései közé tartozott. Az Őrség az Árpád-korban a nyu-
gati gyepü őrzésében látott el fontos szerepet. Az itt élő őrök 
szolgálataikért szabadságjogokat kaptak. 
A településtől délre található Pusztatemető nevű helyen állt 
az Őrség legrégebbi kőből épült temploma, a Szent Vencel 
templom. Kerca és a templom első írott említése 1208-ból 
származik. Szomoróc első említése 1428-ra tehető. 
Az őrök kiváltságaikat csak részben tudták megőrizni. A király 
1392-ben a Sárói családnak adományozta, majd 1524-ben a 
Batthyány család birtokába került. 
A XVI. század második felére a lakosság teljességgel a refor-
mációt választotta. Kerca ekkor is megtartotta egyházi köz-
pont szerepét. 1600-tól a térség a török adófizetőjévé vált 
majd száz évre. A súlyos adóterhek, aktonáskodás, felszaba-
dító harcok demográfiai katasztrófát okoztak, amit súlyosbí-
tott az erőszakos protestáns üldözés is. 
A XIX. század a viszonylagos béke és gyarapodás időszaka 
volt. Az 1848-as szabadságharc után a kiváltságokért való 

állandó küzdelem okafogyottá vált. A parasztság földjének 
szabad tulajdonosává vált. A kiegyezés után kiépült a modern 

közigazgatás, és Kerca 1871-től 1950-ig körjegyzőségi 
székhely volt. 

A XX. század háborúi a község lakosságától is áldozatokat 
követelt. Szomorócot 1919 végén megszállták a Szerb-

Horvát-Szlovén királyság csapatai. 1920. augusztus 1. a helyi 
lakosság fegyverrel szállt szembe a megszállókkal. Ennek 

köszönhetően 1922. február 9-én Szomoróc újra Magyaror-
szághoz tartozott. 1942-ben egyesítették a két községet, 

előbb Kercaszomoróc majd Kercaszomor néven. A II. világhá-
ború után újabb demográfiai pusztulás következett. A telepü-

lés lakosság fél évszázad alatt harmadára csökkent. 
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 Az élet itt a határsávban nehezebb volt, mint az ország belsejében, így tömeges elvándorlás kezdődött. Megnőtt a parlagon hagyott terület, az állattenyésztés is visszaesett. A 
termelőszövetkezetekbe a parasztok kedvük ellenére léptek be. Sokan a földművelésről átálltak ipari vagy kereskedelmi tevékenységre. A problémák azonban nem oldódtak meg, a 
lakosság száma jelenleg 233 fő. 
Az 1920-ban történt bátor kiállásáért 2008-ban a magyar országgyűlés emléktörvényével Kercaszomornak adományozta a „Legbátrabb falu” („Communitas Fortissima”) címet.  

Első Katonai Felmérés (1763-1787) 

Magyar Királyság (1869-1887) 

Kataszteri térkép (1859) 

Magyarország Katonai felmérése (1941) 

A régi térképeken láthatjuk Kercaszomor fejlődését a XVIII. századtól a XX. századig. 
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Kercaszomor község területén egy műemlék található. A Szomoróci településrészen a főút mellett 
álló szoknyás, fa harangláb. A haranglábat a szomoróci reformátusok építették 1877-ben. Rend-
kívül ritka, egyágasos harangláb, az egy tölgyfából faragott ágas csúcsán, nyolcszögletű sisak védi 
a harangot. Az ágast négyzet alaprajzú boronafal veszi körül. A szoknya cserépfedéssel fedewtt, a 
sisak fazsindelyes fedést kapott.  Eredeti harangját az I. világháborúban beolvasztották, az új 
harang 1923-ban lett felszentelve a megszállás alóli felszabadulás emlékére.  
. 

ÖRÖKSÉGÜNK 

3
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és 
természeti értékek, településképi jellemzők 

Egy másik említésre méltó épület, ma már nem áll, területe régészeti lelőhelyként van 
nyílvántartva. Ez az Árpád-korban épített Szent Vencel templom és környéke a Pusztatemető. Ez 
a templom volt az ismert Vas megyei templomok egyik legrégebbike, első okleveles említése 
1208-ból származik. A templom a magyar szállásterület szélén épült, tőle délnyugatra már a 
gyepü húzódott. A Kiskerka-patak völgyében élő őrök vallási helye volt. Az őrök temploma a kör-
nyék fő tájékozódási pontjául szolgált. 1526 után még sokáig virágzó katolikus székhely volt, de a 
protestantizmus térhódításával 1630-ban már református lelkésze volt a templomnak. A török 
hódoltság végén a templomot a török csapatok felgyújtották. A templomot ezután a helyi lakos-
ság sajátkezűleg hozta rendbe. Kisméretű, keletelt téglatemplom volt, erős toronnyal és boltíves 
szentéllyel.  Az épületet temető vette körül. 

A templom előtt vásárokat tartottak. Az erő-
szakos ellenreformációval a templom 1732-
ben ismét a katolikusoké lett, a lakosság azon-
ban kitarott protestáns hite mellett. A türelmi 
rendelet után a templom ismét a reformátuso-
ké, de tégláit elhordják a falun belül épülő új 
templomukhoz 1790 környékén. Az egykori 
templom körüli temetőbe 1843-ig temetkez-
tek. Ma a templom helyét csak tábla jelzi. 
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A reformátusok új temploma Kerca területén a faluközpontban épült a 
Batthyányaktól kapott telken. Az építkezés 1788-tól 1790-ig tartott. 
Az új templom építéséhez a régi, Árpád-kori templom teljes anyagát 
felhasználták, csak a harang maradt a katolikus egyház tulajdonában. 
A templomot 2013-ban felújították. A templomkertben állnak az 
1896-ban ültetett millenniumi hársfák. A templomot és a templom-
kertet helyi védelemre javasoljuk. 



 

 

10 | Örökségünk 

  
Kercaszomor település bővelkedik a népi építészeti örökség elemeiben, lakóházakban és gazda-
sági épületekben is egyaránt. Ez az őrségi településekre jellemző sajátos építészet évszázadokon 
át formálódott és máig megőrizte jellegzetességeit. 
A házak hagyományos építőanyaga a 19. század közepéig a fa volt, ehhez a környéken lévő erdők 
anyagát használták. A házakat egymásra fektetett gerendákból építették úgy, hogy azokat a 
sarkokban csapolással illesztették egymáshoz. Ezeket a boronafalas házakat kívül-belül szalma-
törekes sárral tapasztották, majd fehérre meszelték. A tetőt zsuppal fedték. 
A házakat belsőségi telkek vették körül, az elszórtan álló házak közé nagy gyümölcsösöket ültet-
tek, vagy réteket kaszáltak. 
A 19. század közepe felé kezdték el tömegesen beépíteni a helyi, jó minőségű agyagból készült 
téglákat, a tetők fedésére pedig a cserepet. A téglaházak jellemző építészeti eleme a kiugró rövid 
előtornác, a kódisállás. 
A helyiségeket (szoba, konyha, kamra, ólak) eleinte egyvonalban helyezték el. A társasági élet 
központja a konyha volt -- kezdetben füstöskonyha kemencével és főzőpadkával. A füst csökken-
tésére alakították ki a mászókéményes tűzhelykombinációt, amiket gyakran összekapcsoltak a 
konyhából fűtött szobai cserépkályhákkal. 
Az L alaprajzú, un. „hajlított ház’’-akban a gazdasági épületszárnyat (kamra, istálló, pajta) a lakó-
épület végében, arra merőlegesen helyezték el. A legjellemzőbb háztípus az un. „kerített ház’’, 
ahol az udvart a lakó- és a gazdasági épületek U alakzata fogja közre, negyedik oldalt pedig kerí-
tés zárja le. 
A porták legszembetűnőbb épületei a nagy, különálló szénatároló pajták, köztük a falazott tégla-
pilléreken álló, deszkázott falú lábaspajták. Jellegzetes gazdasági épület a kukoricagóré. A góré 
vázát az erős, teherbíró gerendázat jelenti, a tárolóteret pedig lécezett fal választja el. Az épít-
mény padlója kiemelt, nem érintkezik a talajjal, fedése változó. 

Kercaszomor szomoróci részén áll a falu katolikus temploma. A Pádu-
ai Szent Antal templom 1834-ben készült el. A templomot helyi véde-
lemre javasoljuk. 
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  A Dunántúl jellegzetes településformája az utcás falu. Az 
Őrségben ritkán találkozunk ezzel, ha van az is a 20. szá-
zadban alakult ki. Az itt élők a többiektől függetlenül vá-
lasztottak maguknak lakóhelyet. Lakóházaik és a hozzájuk 
kapcsolódó gazdasági épületeik a tájban szétszórva he-
lyezkednek el. Laza elrendezéssel, egymás szomszédsá-
gában épületek fel a porták is. E településforma hagyomá-
nyos elnevezése a „szer’’. Ezek általában 10-20 lakótelket 
foglaltak magukba, laza összetartozással, sokszor utak 
kereszteződéséhez telepítve. Később a szereket összekötő 
utak mentén is épültek házak, ezzel a települések egy-egy 
része kezdett hasonlítani az utcás falvak megjelenéséhez. 
Az őrségi falvak utcásodása napjainkban is tart. 
Az őrségi ember lakóházát és a hozzá tartozó gazdasági 
épületeit igyekezett a telek legmagasabb pontjára építeni. 
Nagyon fontos telepítési szempont volt a tájolás is. A 
lakószobák és a ház bejáratát a kedvező keleti vagy nyuga-
ti égtáj felé fordították. Északra legfeljebb csak a mellékhe-
lyiségek voltak tájolva. Az épületek fő tengelyei nem feltét-
lenül igazodtak egymáshoz, fontosabb a lakók számára a 
jó tájolás. Az épület példásan illeszkedett a tájba, a nö-
vényzet a házak kisebb-nagyobb részét takarta. Az épület 
a fő útról kis földúton, ösvényen volt elérhető. 
Mindig az ember igazodott a meglévő felszíni adottságok-
hoz. Nem akartak költséges földmunkával építkezni, a 
padlóvonal szintjének eltérő megválasztásával igazították 
az épületeket a terep adottságaihoz. Figyeltek arra is, hogy 
a csapadékvíz elvezetését a lehetőségek szerint minél 
kisebb mértékben gátolják. 
Ez a látszólag rendezetlen, bár nagyon tudatos, egymás-
hoz kötöttségek nélkül kapcsolódó telepítés adja az őrségi 
települések szépségét, báját. 
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A táji adottságokra jellemző a változatos 
domborzat, és az ahhoz jól alkalmazkodó 
területhasználat. A település szerkezete a 
lejtésviszonyoknak megfelelően alakult és 
fejlődött, ezzel alkotva egyedi struktúrát.  
A földterületeket szántó helyett rétként, 
legelő és kaszálóként használták, ami az 
egyszintes növényállományok rendkívüli 
fajgazdagságát fenntartotta, és a mai 
napig elősegíti fennmaradását.  
Magyarországi viszonylatban a csapa-
dékban leggazdagabb térség az Őrség, a 
talaja agyagbemosódásos barna erdőta-
laj, az alapkőzetből kifolyólag savanyú 
kémhatású, így alkalmas őshonos fafajok 
alkotta erdők telepítésére, melyek Kerca-
szomor területén elsődlegesen védelmi 
rendeltetésűek, és védettséget is élvez-
nek. 
Egyedi értéket képviselnek ezek a védett 
koros erdőtársulások, melyeket a Kerca-
patak mentén kialakított Fürge cselle 
tanösvényt követve ismerhetünk meg ma 
is. 
A település területén idős faegyedek is 
találhatóak, melyek tájképileg meghatá-
rozóak, többek között a református 
templom mellett álló hársfa, vagy a te-
mető melletti jubileumi hársfák. 
Fontos kulturális örökségként említésre 
méltó a temetőben fellelhető "sökfás" 
temetkezési szokás hagyatéka, mely 
egyedi helyi jellegzetesség. 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁRO-
ZÓ TERÜLETEK - KERCASZOMOR 

4
eltérő karakterű területek lehatárolása, a telepü-

léskép, arculati jellemzők és településkarakter 
bemutatásával 
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Kercaszomor település legnagyobb részét a történetileg kialakult településrészhez sorol-
tuk. Nem volt szükség ezen belül külön lehatárolásokra, mert a jellemző településkép, a 
természeti és az épített környezet a község területén belül nagyon hasonló, egységes. 
Kercaszomor mai képét a XIX. század végére XX. század elejére érte el. A világháborúk és 
a szocialista rendszer sem avatkozott be jelentősen ebbe a képbe. Új épületek építése 
kevés, inkább a régebbi épületek felújítása, átalakítása a jellemző. Ezek a felújítások, 
átalakítások eléggé változatosak. Van ahol megőrizték a régi épületkaraktert, van ahol ez 
alig kivehető, de nem épültek az utcaképet, településképet romboló épületek. A települé-
sen még megfigyelhető a  szeres jelleg, bár a szereket összekötő út lassan beépül. Lát-
szólag rendezetlenül, de az Őrségre jellemző logikával telepítik az épületeket. Az általá-
ban szélességileg, de mélységileg is nagy telkekre a lakóépületek és a gazdasági épületek 
rendezett egységben, kerített jelleghez hasonló, vagy hosszanti elrendezéssel épültek. 
Általában a beépítési mód oldalhatáron álló, de a lakóépületet szabadonálló módon is 
elhelyezték. Az épületek változatos módon telepítették, hosszanti tengelyüket inkább a 
tájolás, mint az egymáshoz igazodás határozza meg.  Egységes, hogy az épületek széles-
sége kicsi (5-6 m), két ablakosztású. Így a tetőfelület nem uralja tolakodóan az épületet, 
arányos épülettömeg tud kialakulni. Változatos épülettípusokat találunk. Hosszanti tor-
nácos épület éppúgy található, mint kódisállásos. A lakóépületek padlóvonala általában 
csak kicsit van megemelve (15-30 cm). A régebbi épületeket fából építették, majd sárral 
tapasztva, fehérre meszelték, nem maradt natúr fa felület általában. Az újabbak téglából 
épültek, de a fehér szín, mint jellemző elem megmaradt. Jellemző fedési mód a téglacse-
rép fedés. 
A településen talán a legjellemzőbb épülettípus a gazdasági épület.  A gazdasági épülete-
ket a lakóépületekkel összhangban építették, azokkal szerves összhangot alkot. Mivel 
ezeket az átalakítások, felújítások kevésbé érintették, jobban megőrizték a népi építészeti 
hagyományokat. Jellemzően a lakóépülettel párhuzamos, vagy merőleges hossztengely-
lyel telepítették, magastetős kialakítással. Az épület szerkezete fából, vagy látszótéglás 
pillérekből készült, a falváz szerkezete szinte minden esetben faanyagú. 
Jellemző, hogy a házakat sokszor az utcáról nem látjuk. Visszahúzódik a közterülettől. Ezt 
elsősorban növények telepítésével oldották meg. A kerítés inkább funkciókat határol el, 
nem pedig tulajdonokat. Sokszor nincs is, vagy sövénykerítés. Ha van, akkor az utca felé 
jellemzően nem magas (80-100 cm) fakerítés. A kapuk általában nyitva vannak. 

TÖRTÉNETILEG KIALAKULT TELEPÜLÉSRÉSZ 
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A kialakulóban lévő településrész jellemzően utás jellegű. Az új telekosztások az utcához igazodva 
készültek.  Itt a település fő utcájára és a Bajánsenye felé vezető útra merőlegesen helyezkednek el 
az ingatlanok. Jellegzetes egyutcás telepítést feltételez a telekosztás, ami ráadásul csak az utak egyik 
oldalán található. A településrész beépítése meg is kezdődött. 
Szerencsére az épített lakóépületek arányai, tömegformálása nem tér el az itt megszokott falusias 
jellegtől.  A településrészen szabadabban lehet alkalmazni az építészeti formaelemeket, de úgy hogy 
az ne váljon tájidegenné. Fontos, hogy egységes utcakép alakuljon ki. A településrészre jellemző az 
oldalhatáron álló, utcára merőlegesen épített lakóépület a mögötte lévő gazdasági épülettel.  A lakó-
házakat az utcával merőleges építették, a tájolásnak kisebb szerepe van. A beépítést az utca vonala 
határozza meg. Az épületek az utca felé oromfalas vagy sátortetős kialakításúak, kisebb mértékben 
előfordulnak utcával párhuzamos tetőgerincű épületek is. Az előkertek mérete változó, de a jellemző 
méret ~5 m. 
 

KIALAKULÓBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRÉSZ 
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ZÁRTKERTEK 

Kercaszomor közigazgatási területén belül 
külön meg kell említeni a zártkertes telepü-
lésrészt. Itt, az Őrségben ritka déli lejtőket 
kihasználva elsősorben szőlőműveléssel 
foglalkoztak. A területen a rendezett és ren-
dezetlen területek váltakoznak. Több régi kis 
épület, áll még a Kis-hegy elnevezésű terüle-
ten. Kis alapterületű és homlokzatmagasságú 
házak ezek, még elhanyagolt állapotukban is 
festői hangulatot teremtve. A „borospincék’’ a 
kanyargos kis földút mellett állnak, belesi-
mulva a tájba, környezetükbe. A kevés újabb 
építés is hűen tükrözi ezt a hangulatot. 
Az oldalhatáron álló, magastetős épületek 
tetőformája oromfalas vagy kontyolt. Az 
épületek előtt alacsony fakerítés áll, intim 
teret biztosítva a kis házaknak.  Az épületek 
leginkább faoszlopos, vagy oszlop nélküli 
oldaltornácosak.  A területen fokozottan 
figyelni kell az új épületek tájba illesztésére. A 
terepviszonyoknak megfelelően kell telepíteni 
az épületeket, úgy hogy a csapadékvíz elve-
zetése rövid úton biztosított legyen. Lehető-
ség szerint a már meglévő épületek legyenek 
a minták, nagyságban, tömegformálásban, 
telepítésben egyaránt. A nagy tömegű, ma-
gas, összetett tetővel rendelkező épületeket 
kerülni kell, így a Kis-hegy jellegzetes hangu-
latát, báját meg lehet őrizni. Ahhoz, hogy ez 
fennmaradjon a régi épületek korhű állag-
megóvása, felújítása is szükséges lenne. 
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TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET 
Kercaszomor külterületi, beépítésre nem szánt része nagyrészt az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozik, 
illetve Natura2000 terület. Ezen a területen leginkább erdőterületek találhatók, az Őrségre jellemző 
bükkösökkel és erdei fenyvesekkel vagy gyertyános-tölgyesekkel. A gyönyörű kaszálórétek, láprétek 
is meg találhatók a területen. 
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Kercaszomor község egyéb beépítésre 
nem szánt területeit a belterületek határa 
és az Őrségi Nemzeti Park határa fogja 
közre. Jellemző területei szántó vagy rét 
művelési ágban vannak. Itt 
természetközeli gazdálkodást folytatnak. 
A területen gazdasági épületek nem jel-
lemzőek, ezek belterületen, a lakóépületek 
közvetlen környezetében helyezkednek el. 
A beépítésre nem szánt területen, a belte-
rület szélén fekszik a falu temetője is, ahol 
az Őrségre jellemző régi, egyszerű és 
díszítetlen sökfák is megtalálhatók. A 
temetők területét helyi védelemre ajánljuk.
 

EGYÉB BEÉPÍTÉSRE 

NEM SZÁNT TERÜLET 
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A TELEPÜLÉSKÉP FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

5

építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója -- utcák, terek, közparkok, közterek 

TÖRTÉNETILEG KIALAKULT 

TELEPÜLÉSRÉSZ 

TELEPÍTÉS 

A történetileg kialakult településrészen a lakóépületek általában az 
oldalhatáron állnak, de több helyen, a széles telkeken, szabadon álló 
módon is áll lakóépület (ilyenkor is oldalhatáron áll legalább gazdasági 
épület). Az utcához képest változatos módon helyezkednek el az épüle-
tek. Inkább a telken belüli elhelyezkedés, a tájolás a fontos és nem az, 
hogy a szomszéd telken lévő épülettel egységet mutasson. A szereket 
összekötő utca mellett már inkább az utcai telekhatárhoz közeli telepí-
tés a javasolt. 
A lakóépületeket általában többszintes növényzettel veszik körül. Ez 
egyszerre véd a kíváncsi tekintetektől és az időjárástól (csapadék, nap-
sütés) is. 
Az épületek formája a környezetéhez igazodik. Jellemzően egységes 
tömegű lakó- és gazdasági épületek állnak ezen a településrészen. 
Szélességük keskeny, tömegalakításuk egyszerű. Ehhez nem igazodna 
egy töredezett formájú alaprajz és épülettömeg, ezt kerülni kell. Javasolt 
a hossztengelyre szervezett alaprajz, középen a bejárati ajtóval, akár 
tornáccal együtt, vagy T alakú alaprajz a kódisállások mintájára. 
A gazdasági épületek a lakóépületek köré szerveződhetnek, így az épü-
letegyüttes által létrehozott kis udvar (keretes beépítés) jöhet létre. 
 



 

 

A településkép formálására vonatkozó ajánlások |23 

  

Az épületeket úgy érdemes elhelyezni a terepen, hogy az a lehető legki-
sebb földmunkával járjon, lejtős felszínen a bevágás és a feltöltés közel 
azonos legyen. A településrészen a padlóvonal jelentős megemelése 
nem jellemző, célszerű hogy a bejárat a terepszinttől csak egy-két lép-
csőfokkal legyen feljebb, vagy a terepet lehet a bejárathoz rendezni. A 
történetileg kialakult településrészen -- főként a lejtős területeken - 
fokozottan figyelni kell a csapadékvíz elvezetésre. Célszerű az épülete-
ket a lejtés irányú hossztengellyel elhelyezni, lejtő felöli oldalukat védeni 
az odajutó csapadékvíztől. 
 

TEREPALAKÍTÁS 

ÉPÜLETMAGASSÁG 

A történetileg kialakult településrészen az épületek magassága közel azonos. Igaz ez a lakó- és a gazdasági épületekre 
egyaránt. A tájba és a környezetbe illeszkedés érdekében kerülni kell a kétszintes épületek építését, az átalakításoknál 
inkább az épület bővítését kell előnyben részesíteni az esetleges térdfalmagasítással kialakított tetőtérbeépítés he-
lyett. Tetőtérbeépítés a meglévő tömegen belül javasolt. 
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TETŐHAJLÁSSZÖG 

A történetileg kialakult településrészen az épüle-
tek tetőhajlásszöge közel azonos (35°-40°). A 
környezetbe való illeszkedés érdekében ajánlott az 
új építéseknél és az átalakításoknál is a meglévők-
kel közel azonos hajlásszögű, magastetős kialakí-
tást választani.  
 

TETŐFORMA 

Az Őrség területére, így Kercaszomorra is az egyszerű tetőforma a 
jellemző. A tetőforma igazodva az egyszerű tömeghez nem tördelt. 
Jellemző a nyeregtető és az oromfalas kialakítás.  Ehhez igazodva 
ajánlott az új épületek tetőformáját is alakítani. Tetőtérbeépítés 
esetén a tetősík ablak és az épülethez, valamint a tetőhöz igazodó, 
arányos álló tetőablak is elhelyezhető. 
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ANYAGHASZNÁLAT 

A történetileg kialakult településrészen a természetes anyagok használatát 
javasolt előnyben részesíteni. Az új épületek és épületrészek a mai kornak 
megfelelő téglából lehet készíteni. Fagerendás építés is megfelelő, ilyenkor a 
régi boronafalas épületeket lehet mintának tekinteni. A tetőszerkezethez 
faanyag, a tetőfedésre égetett agyagcserép javasolt. Nád és zsuppfedés is 
elképzelhető. Az ablakok és az ajtók is lehetőség szerint természetes anyag-
ból, fából készüljenek. 
 

HOMLOKZATKÉPZÉS (SZÍNEK, BURKOLATOK) 

Az Őrség területén régebben a fagerendás épületeket tapasztották majd a 
felületet fehérre meszelték. Homlokzati díszítés nagyon kevés.  Később már 
más színt is használnak, de egy épületet egy színnel festettek. A környezetbe 
illeszkedés miatt javasoljuk az épületeket pasztellszínekkel festeni, épületen-
ként egy színt használva. Zavaró a túlzottan harsány, rikító színezés, ezt 
kerülni kell. Az épületek kőburkolása a tájtól teljesen idegen, homlokzatbur-
kolásként legfeljebb a gazdasági épületekre jellemző nyerstégla burkolat 
javasolható. Az ablakok és ajtók színe hagyományosan sötétzöld vagy barna 
mázolás, de javasolt az épülthez illeszkedő más szín vagy lazúros felület is. 
Az épületek tetőfedése jellemzően natúr cserépfedés, a harsány, erős színe-
ket itt is fokozottan kerülni kell. A látszó faanyagok felületét az épülettel 
harmonizáló mázolással vagy lazúrozással lehet kezelni. 
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KIALAKULÓBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRÉSZ TETŐHAJLÁSSZÖG 

Ezen a településrészen viszonylag sík terepadottságokkal találkozunk. A tervezett 
épületek padlóvonalát -- a meglévőkhöz hasonlóan - érdemes a terepszint közelé-
ben elhelyezni (akár a terepet a padlóvonalhoz rendezve). 

TEREPALAKÍTÁS 

Jellemzően a történetileg kialakult településrészre vonatkozó ajánlásokat javasoljuk 
itt is megtartani. 
 

ÉPÜLETMAGASSÁG 

A kialakulóban lévő településrészen az épületek magassága közel azonos. Igaz ez a 
lakó- és a gazdasági épületekre egyaránt. A tájba és a környezetbe illeszkedés érde-
kében kerülni kell a kétszintes épületek építését, az átalakításoknál mind a bővítés, 
mind az esetleges térdfalmagasítással kialakított tetőtérbeépítés megfelelő lehet. 
Emeletráépítés a meglévő épületekre nem javasolt. 
 

TELEPÍTÉS 

TETŐFORMA 

A tetőforma kialakítása során az egyszerűségre kell törekedni. Feleslegesen bonyo-
lult, összetett tetőfelület építését kerülni. Az egyszerű tömegalakításhoz egyszerű 
tetőformát javasolt választani. 
Jellemző a nyeregtető és az oromfalas, vagy kontyolt kialakítás.  Ehhez igazodva 

ajánlott az új épületek tetőformáját is alakítani. Tetőtérbeépítés esetén a tetősík 
ablak és az épülethez, valamint a tetőhöz igazodó, arányos álló tetőablak is elhe-

lyezhető. 

ANYAGHASZNÁLAT 

A kialakulóban lévő településrészen a természetes anyagok használatát javasolt 
előnyben részesíteni. Az új épületek és épületrészek a mai kornak megfelelő téglából 
lehet készíteni. Fagerendás építés is megfelelő, ilyenkor a régi boronafalas épülete-
ket lehet mintának tekinteni. A tetőszerkezethez faanyag, a tetőfedésre égetett 
agyagcserép javasolt. Az ablakok és az ajtók is lehetőség szerint természetes 
anyagból, fából készüljenek. 
 

HOMLOKZATKÉPZÉS (SZÍNEK, BURKOLATOK) 

Jellemzően a történetileg kialakult településrészre vonatkozó ajánlásokat javasoljuk 
itt is megtartani. 
 

A kialakulóban lévő településrészre jellemző az épületek egymáshoz képest rende-
zett telepítése, az utca vonalához igazodás. A tervezett épületek gerincvonalát java-
solt az utcára merőlegesen vagy azzal párhuzamosan alakítani. Törekedni kell az 
egyszerű tömegalakításra, a viszonylag tömör, nem szétteerülő beépítésre. 
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ZÁRTKERTEK 

TELEPÍTÉS 

A zártkerti településrészen a gazdasági épületek általában az oldalhatáron állnak. 
Jellemző, hogy az úthoz közel telepítették ezeket, hogy a telken hosszú utat ne 
kelljen megtenni az épületig. Igyekeztek az épületet lehetőleg a telek magas pontján 
elhelyezni. A gazdasági épület körül kis tér, füvesített terület van, majd a gyümölcsös 
következik, azután a domboldalon lefelé a szőlőültetvény. 
Az épületek formája egymáshoz, a környezetéhez igazodik. Jellemzően kicsi, egysé-
ges tömegű gazdasági épületek állnak ezen a településrészen. Szélességük keskeny, 
tömegalakításuk egyszerű. Ehhez nem igazodna egy töredezett formájú alaprajz és 
épülettömeg, ezt kerülni kell. Javasolt a hossztengelyre szervezett alaprajz, középen 
a bejárati ajtóval, tornáccal együtt. 

Az épületeket úgy érdemes elhelyezni a terepen, hogy az a lehető legkisebb föld-
munkával járjon, lejtős felszínen a bevágás és a feltöltés közel azonos legyen. A 
zártkerti településrészen a lejtős felszín miatt fokozottan figyelni kell a csapadékvíz 
elvezetésre a területről. Célszerű az épületeket a lejtés irányú hossztengellyel elhe-
lyezni, lejtő felöli oldalukat védeni az odajutó csapadékvíztől. 
 

TEREPALAKÍTÁS 

ÉPÜLETMAGASSÁG 

A zártkerti településrészen az épületek magassága közel azonos. A tájba és a kör-
nyezetbe illeszkedés érdekében kerülni kell a kétszintes épületek építését, a 
térdfalmagasításokat. A lejtős terep miatt ügyelni kell,hogy a lejtő felöli homlokzat-
magasság se legyen eltúlzott méretű. 
 

TETŐHAJLÁSSZÖG 

A településrészen az épületek tetőhajlásszöge közel azonos (35°-40°). A környe-
zetbe való illeszkedés érdekében ajánlott az új építéseknél és az átalakításoknál is a 
meglévőkkel közel azonos hajlásszögű, magastetős kialakítást választani. Az épüle-
tek itt viszonylag messze állnak egymástól, de egységes méretük, tömegük nagyon 
meghatározó a tájra, környezetre. Hasonló jellegű épületek építése javasolt. 
 

TETŐFORMA 

A tetőforma kialakítása során az egyszerűségre kell törekedni. Feleslegesen bonyo-
lult, összetett tetőfelület építését kerülni. Az egyszerű tömegalakításhoz egyszerű 
tetőformát javasolt választani. 
Jellemző a nyeregtető és az oromfalas vagy kontyolt kialakítás.  Ehhez igazodva 

ajánlott az új épületek tetőformáját is alakítani. 

A zártkerti településrészen a természetes anyagok használatát javasolt előnyben 
részesíteni. Az új épületek és épületrészek a mai kornak megfelelő téglából lehet 
készíteni. Fagerendás építés is megfelelő, ilyenkor a régi boronafalas épületeket 
lehet mintának tekinteni. A tetőszerkezethez faanyag, a tetőfedésre égetett agyag-
cserép javasolt. Az ablakok és az ajtók is lehetőség szerint természetes anyagból, 
fából készüljenek. 
 

HOMLOKZATKÉPZÉS (SZÍNEK, BURKOLATOK) 

ANYAGHASZNÁLAT 

Jellemzően a történetileg kialakult településrészre vonatkozó ajánlásokat 
javasoljuk itt is megtartani. 
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  Az Őrségre jellemző, hogy természetes anyagokból, a tájra jellemző növénye
ből ültetett sövényből készülnek a kerítések. Kellemes látvány, mikor szinte 
csak jelzésértékűen, teljesen tájba olvadva jelennek meg a kerítések, alacsony 
sövény, esetleg többszintes növényállomány tel
közé feszített zsinórok mutatják a telekhatárokat. Sok helyen látható, hogy a 
telkek határvonalát a gyep gondozottsága mutatja, nem áll a szemünk útjába 
semmi, a festői táj akadályok nélkül kibontakozhat.
A fából ácsolt kerítések színe természetes fa szín, vagy a növényzetbe olvadó, 
semmiképp sem harsány, a figyelmet magára felhívó. Minden esetben áttört, 
hogy a ház előkertje látható legyen.  
Az acélkerítésekre is találunk szép példákat, szintén, amikor környezetükbe 
olvadó színre mázoltak, alacsonyak, és nem túl sűrűn rácsozottak. A kerítés 
mentén ültetett növényzet részben ráfed az épített elemre, kiegészíti azt.
Az élő sövényből készült kerítések belátásgátlók, alaposan átgondolt és gond
san megválasztott növényfajból ültetendő
tó, hogy a sövény egy nyírott cserjesáv, különböző 
fajokból nőtt növénycsoportból. Az élő sövény esetén a bejárat egyértelműen 
szemléltetett, épített elem, általában fából készült, egyszerű, vagy 
tan díszített léckapu, oszlopai többnyire fából vannak, ritkán téglából építettek. 
Az élő sövényben rejlő dinamikát kihasználtan találkozunk magas, teljesen 
elhatároló kerítésekkel, és alig térdig érő, nyírott vagy nyíratlan sövénnyel is. Ez 
utóbbi hasonlóképp bejutás gátló, amennyiben hagyjuk szélesen nőni, mégsem 
okoz kárt a tájképben idegen mivoltával. 
A településen járva megfigyelhető, hogy a kapuk több helyen nyitva állnak, 
esetleg hiányoznak. Esztétikus megjelenésű, mikor a kapukhoz tartozó
pok kissé kiemeltek, a bejáratot pedig szolid jelzés szemlélteti.
Találkozhatunk jó kialakítású telekhatárokkal, ahol az utcafront egybemosódik a 
magánjellegű előkerttel, és közte húzódik a kerítés. Ezek egyértelmű, de eszt
tikus megoldások. Általában elmondható, hogy a monotonitásnál kellemesebb 
a szemnek a ritmusosság, ezért javasolt kerítésnek és a határmezsgyék elhat
rolására őshonos fajokból álló kombinált cserjés fasort, vagy "láthatatlan", 
oszlopok közé feszített drótkerítést alkalmazni.
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tan díszített léckapu, oszlopai többnyire fából vannak, ritkán téglából építettek. 
Az élő sövényben rejlő dinamikát kihasználtan találkozunk magas, teljesen 
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A településen járva megfigyelhető, hogy a kapuk több helyen nyitva állnak, 
esetleg hiányoznak. Esztétikus megjelenésű, mikor a kapukhoz tartozó oszlo-
pok kissé kiemeltek, a bejáratot pedig szolid jelzés szemlélteti. 
Találkozhatunk jó kialakítású telekhatárokkal, ahol az utcafront egybemosódik a 
magánjellegű előkerttel, és közte húzódik a kerítés. Ezek egyértelmű, de eszté-
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a szemnek a ritmusosság, ezért javasolt kerítésnek és a határmezsgyék elhatá-
rolására őshonos fajokból álló kombinált cserjés fasort, vagy "láthatatlan", 
oszlopok közé feszített drótkerítést alkalmazni. 
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KERTEK 
Az Őrségben járva megfigyelhetjük, hogy a lakóházakhoz tartozó előkertek nagy gond-
dal műveltek, legyenek akár egyszerűek, akár díszesek. Az egyszerűségben rejlő szép-
ség megmutatkozik a gondosan ápolt gyepben, és a roskadásig gyümölcsöt termő 
fákban. Hagyományosan az őrségi kertekben nem jelennek meg a helyi erdőket alkotó 
fafajok (pl. lucfenyő), mert azoknak az erdőkben a helye. Annál inkább jellemzőek a 
gyümölcsfák, alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, és ami a "legfontosabb", egy-egy 
diófa, hiszen "a nélkül nem kert a kert". De a dísznövények is megjelenhetnek, főleg a 
kerítések mentén, illetve az utcafronton. Virágzó, vagy örökzöld növényekkel találkoz-
hatunk az előkertekben, a hátsó kertek azonban sokszor konyhakerteket művelnek, a 
növényeket szépen sorokba ültetve, karózva, az ágyások közét gyomtalanítva. Az 
ágyások szélén régi jó paraszti virágokat vetnek, melyek segítik a bővebb termés el-
érését a méhek és beporzást végző egyéb rovarok csalogatása révén, valamint feldob-
ják a veteményest színpompájukkal. Egyes dísznövények képesek védelmezni a káro-
sítókkal szemben a haszonnövényeinket, érdemes ezekből is ültetni a veteményesbe. 
A kercaszomori kertekben kevés az épített elem, hiszen a tulajdonosok élvezik a ter-
mészetességet, annak közelségét. Az autóbehajtók és járdák sokszor csak kitaposott 
ösvények, esetleg kaviccsal felszórt nyomsávok, melyek gyeppel körülvettek. Ha mégis 
épített elem létesítésére készülünk, nagy gonddal válasszuk meg a felhasznált anya-
gokat. A beton elemek és térkő használata helyett válasszunk fát vagy téglát, illetve 
helyi termésköveket, és törekedjünk az épített elem arányos kialakítására. 
Az őrségi kertekben a gyepnek nem kell pázsit minőségűnek lennie, az nem is ideillő. 
Több fajból álló társulás, egységes és szép megjelenése a rendszeres nyírásból adódik. 
Akárcsak a házak elhelyezkedését, a kertek kialakítását is meghatározza a domborzat. 
Ennek következtében enyhe lejtésű vagy rézsűs kertrészek alakulnak ki, melyen a gyep 
még gondozható, a nagyméretű támfalak és hozzájuk kapcsolódó vízszintes, szabá-
lyos vonalvezetésű felületek ezen a környéken tájidegenek.  
Jellegzetes kerti elem az őrségben a szőlő és a szőlőlugas. Az épp csak fából ácsolt 
szőlőlugasok sok helyen megjelennek, és a pihenőpaddal kiegészített kerti kompozíció 
önmagában elég, hogy a nyári forróságot üdébbé enyhítse. Az ültetvényszerű kialakí-
táskor már ez nem érezhető, és nagy felületen nem is jelennek meg szőlősorok, de 
mindenképp meghatározóak a táji léptékben, új telepítés esetén helyük és tájolásuk 
gondos megfontolást igényel. 
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UTCÁK, TEREK 

Kercaszomornak egy fő utcája van, ez 

kelet-nyugati irányban keresztülhalad a 
településen. A Fő útról merőlegesen 

vezetnek utak a zárt kertek épületcso-
portjaihoz, északra és délre. Ezek a bekö-

tőutak keskenyebbek, de általában rende-
zettek, funkciójukat betöltik.  

A település utcáira jellemző a széles 
keresztmetszet, az útfelület két oldalán 

széles, nyitott vízelvezető árkok, zöldte-
rület, kerítések, vagy őket helyettesítő 

sövény, előkert, melyek rendre jól belát-
hatóak, de növényegyüttesei részben 

takarják az épületeket. Az utcákon több-
nyire légkábelek sora húzódik, azonban a 

településfejlesztési stratégiába beépíten-
dő a földkábelekkel való kiváltásuk. 

Megtartásra és további intenzív gondo-
zásra érdemes a Páduai Szent Antal 

templom és a Református Templom 
körüli zöldfelület, valamint a fa harangláb 

környzete. 
Megemlítendő a községi sportpálya, 

amely a településképben jelentős térként 
jelenik meg, domináns fasorral. A terület 

ápolt, így esztétikus megjelenésű, hátte-
rében szépen bontakozik ki a táj. 
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épületek, építészeti részletek, kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása 
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JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA 
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 
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www.kercaszmor.hu 
www.tak.lechnerkozpont.hu 
www.google.com 
facebook -- Azok Az Erdélyi Fiúk 
 
Winkler Gábor -- Útmutató építkezőknek Őrség, Vend-vidék, Vasi hegyhát (1996) 
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