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BEVEZETÉS
A település arculatának alakulása minden lakójának ügye, hiszen az arculatot az egyenként
megépített épületek összképe, együttese határozza meg. Ezért a házépítés nem csupán az
építtető magánügye, hanem a település lakóival való közösség felvállalása is attól a pillanattól
kezdve, hogy az építés helyszínét kiválasztotta.
Ha egy utcában a meglévő egységes hangulatú házak közé bekerülnek elütköző tömegű,
arányú, színű házak, akkor az utca világa zavaros lesz, mint egy olyan zenekar, amelyikben
néhány hamis hangszer más darabot játszik mint a többi. Ezzel szemben, ha a településrész
sajátos jellegét felismerő, azt közösen felépítő házak állnak együtt, az olyan, mint amikor az
összehangolt hangszerek egy zenemű különböző dallamait szólaltatják meg eggyé olvadva. A
község vezetése hozhat bármilyen szigorú szabályokat az építkezésekre vonatkozóan, az kevés
lesz az összhang megteremtéshez, mert az az egyes építkezők arculati döntésein múlik. A
közösen kialakított arculat végeredményben minden egyes építkezőnek feladata és élménye is!

Szabadbattyán sajátos arculatának alakításához kíván segítséget nyújtani ez a kézikönyv a

településen építkezők, a tervezők és a község vezetői számára is. Ismerteti, bemutatja a
település megkülönböztethető karakterű területeit és karakterüknek meghatározó összetevőit,
sajátos tulajdonságait és építészeti értékeit. Ha a falu lakói nem ismerik ezeket, akkor idegen
építési szokások bűvöletébe kerülnek, és az egyedinek gondolt szokatlan épületekkel
szétfeszítik a település sajátos szövetét. Azonban, ha Szabadbattyán lakói felismerik és
megszeretik lakóhelyük karakterét, értékeit, akkor tudatosabban tudják felvállani az összhangba
való illeszkedést.
Az arculati kézikönyv jó példákat mutat be: egyrészt a település meghatározó, jól felismerhető

karakteres részén a már kialakult jelleghez jól illő megoldásokat, másrészt kevésbé jellegzetes
településrészeken a kívánatos arculathoz irányt mutató megoldásokat.
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SZABADBATTYÁN BEMUTATÁSA
ELHELYEZKEDÉS
Nagyközség Fejér megyében Budapesttől 70 km-re, Székesfehérvártól 10 km-re délnyugatra
fekszik. A község központi belterülete a Sárvíz-völgy jobb partján fekszik 112 m tengerszint
feletti magasságban. Határa változatos felépítésű és morfológiai arculatú domborzattípusokból áll. A község keleti nagyobb része a Sárvízvölgy süllyedékére és ópleisztocén hordalékkúpfelszínére

terjed

ki.

A

Sárvíz-völgy

északnyugati-délkeleti

irányú

ópleisztocén-

újpleisztocén árkos vetődésben kialakult, feltöltődött eróziós teraszos völgy. Az Őssárvíz
ópleisztocén medre Székesfehérvártól délre, a maitól 1-6 km-rel keletre volt, s a község
jelenlegi területének keleti részét szelte át.

Ezen az ópleisztocénkori északnyugati-délkeleti irányú hosszanti süllyedékterületen homokos,
murvás, kavicsos hordalékának lerakásával az alsószakaszjellegű Őssárvíz egy nagykiterjedésű
hordalékkúpot épített. A hordalékkúp építésének a Sárvíz jelenlegi völgyének kialakulása vetett
véget a középpleisztocén végén, illetve az újpleisztocén elején. A hordalékkúpján szerteágazó

és fokozatosan nyugat felé nyomuló ősfolyó a hordalékkúp nyugati szárnyának lesüllyedésével
foglalta el jelenlegi völgyét a Sárszentmihály-Szabadbattyán vonalában kialakult fiatal
süllyedéktengelyben. Az újpleisztocénban már jelenlegi széles alluviális völgysíkját töltögette,
amely a holocénban a lassú süllyedés és a megcsappant víz következtében gyenge esésű, rossz
lefolyású vizenyős, mocsaras lapállyá alakult.
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FÖLDTAN
Az óholocén meleg-száraz mogyorófázisban az uralkodó északnyugati szél a hordalékkúp
felszínét jelentősen átformálta. Az északibb területekről (Sárrét) kifúvott homokot részben
lepelhomokként szétteregette, részben pedig buckákban felhalmozta, s felszínébe lapos
szélbarázdákat vésett. A hordalékkúp felszíne északnyugatról délkelet felé lejt, s anyaga is
ebben az irányban osztályozott. Enyhén hullámos, kicsiny reliefenergiájú felszínét lepelhomok,
futóhomok-takaró, kavicstakaró és lösz borítja. Futóhomokos felszínét északnyugat-délkeleti
irányban elrendeződött buckák, garmadabuckák, maradékgerincek és tágas szélbarázdák
hálózzák be.
.

A község Sárvíz-völgyön túli nyugati része enyhén hullámos tagolatlan lösztábla, amely enyhe
menedékes lejtővel simul bele a csatornázott patak lösszel megemelt óholocén teraszának
felszínébe. Alapja kelet felé lebillent és gyengén összetöredezett pannóniai tábla, amely alatt
lesüllyedve ókori kőzetekből (alsókarbon agyagpala, homokkő, bitumenes mészkőösszlet) álló
kristályos hegységroncsok rejtőznek. A letarolt tábla felszínén az újpleisztocénban vékony (2-8
m) összefüggő lösztakaró képződött, s az erodált felszínt jelentősen kiegyengette. A tagolatlan
lösztábla átlagos tengerszint feletti magassága 120 m.
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ÉGHAJLAT
A község mérsékelten meleg, mérsékelten száraz nyarú, enyhe telű éghajlatának legjellemzőbb
vonása a tartós nyári meleg (július középhőmérséklete 21-21,3 °C, a nyári félév
középhőmérséklete 17-17,5 °C), az optimális napsütés (évi összege 2000 óra felett) és a kevés
(570 mm) csapadék. A csapadék évi járása májusi maximumot mutat 63 mm átlagos
csapadékmennyiséggel. Tele mérsékelten hideg (január középhőmérséklete -1,5 és -1,7 °C, a téli
félév középhőmérséklete 3,5 °C) és száraz (125 mm). A nyári melegből kifolyólag vízháztartása
veszteséges.

Az átlagos évi vízhiány 100-125 mm. Időszakos vízfolyásainak
összegyűjtője és levezetője a Sárvíz (Malom-csatorna). A Sárvíz
ópleisztocén hordalékkúpja és völgyi síksága révén a község

talajvize ma is bőséges. Évi talajvízforgalma az alacsony ártéren
2-3 l/s km2 értékre becsülhető. A Sárvíz-völgyben a talajvíz
közelsége (1,5-3 m) és a felületi vízborítás hatására túlnyomóan
hidromorf talajok alakultak ki. Legelterjedtebb típusa a lápos réti
talaj. A hordalékkúp felszínét barnaföld, futóhomok váztalaj,
mélyen elhumuszosodott csernozjom jellegű homoktalaj és
gyengén humuszos homoktalaj borítja, a lösztáblán pedig
típusos mészlepedékes csernozjom és réti csernozjom képződött.

7

2

8

1

2

3

4

5

6

7

VÍZFOLYÁSOK

A Bakony lábaitól a Szekszárdi dombságig terjedő Sárvíz völgye a XVIII. században mocsaras
terület volt, ahol a környező települések lakói halászatból, nádvágásból és malmok
üzemeltetéséből éltek, amit a magasabb területeken legeltető állattartással egészítettek ki. A
Sárvíz mentén az érdemi folyamszabályozási munka már az 1760-as években megkezdődött.
1810-től vízszabályozási társulatot hoztak létre, amely Sárvíz
társulat néven, az ország első vízszabályozási egyesülete

volt. Az 1827. évben a Sárvíz új medrét Nádor csatornának
nevezték el. Tolna megye déli részén az 1850-es években
végeztek a folyamszabályozással. A szabályozás eredményei
közül három emelhető ki: a Sárvíz menti mocsaras területek
felszabadultak az árvíztől, a terület szántónak, rétnek
egyaránt használható lett, valamint 500 mázsás teherrel
hajózni lehetett, és így Fejér és Veszprém megye is kijutott a
Dunához. A befektetett munka meghozta az eredményt. A
majdani mocsarak helyén az ország egyik leggazdagabb
termőterülete alakulhatott ki. Tolna megye és egyúttal az
ország legrégebbi víztársulata, a Nádor-csatorna Társulat fő
tevékenysége a szabályozott folyószakaszok, csatornák
rendben tartása, töltések építése volt.
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A TÖRTÉNETI MÚLT
A település neve 1279-ben bukkan fel először, Bathyan alakban. A név eredetét több elmélet is
kifejti. Egyes feltevések szerint ómagyar személynévből keletkezett, a Botond megfelelője, míg
más kutatások azt feltételezik: a Battyán helynév egy kabar, török nyelvű törzset is jelölhet,
akik

feltehetően

a

honfoglalás

előtti

időszakban

csatlakoztak

a

magyarokhoz.

A

mezővárosként számon tartott település 1398-ban Kővágóőrsi György, esztergomi várnagy
birtokába került, melyet Zsigmond magyar király zálogosított el számára. Ezzel kezdődik
Szabadbattyán, és a Batthyány család története...

Bathyan-i (Kővágóőrsi) György 1401-es halála után két fia, Albert és László örökölte a birtokot.
Ez az időszak azonban nem túl kedvező sem a helyiek, sem a család számára. Örökösek a
viszályok, a jobbágyok panaszkodnak a két testvér kizsákmányoló magatartása miatt.
Édesanyjuk, Guthor-i Katalin is segítséget kér Zsigmond királytól, hiszen fiai még az őt
megillető javakat is meg akarják tőle tagadni. Válaszként az uralkodó oklevélben biztosította
megillető jussát az özvegy számára. Több generáció éli le életét, mikor a Batthyány család

hűtlenség miatt elveszíti a birtokot, annak tulajdonjoga a koronára, I. Ferdinándra száll.
Később, 1541-ben az uralkodó két generáció között osztja fel a birtokot: Batthyány Ferencnek,
és Kristóf főpohárnoknak adja vissza a birtoklás lehetőségét. Azonban ők már nem sokáig
élvezhették zavartalanul Battyán javait...
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TÖRÖK IDŐK
1541-ben az Oszmán Birodalom, élén II. Szulejmán szultánnal, Buda elfoglalásával már
birtokukban tudhatták Magyarország közepét, és a következő években folyamatosan
terjesztették ki a birodalom határait. 1543-ban - Fehérvár csaknem kéthetes ostrom utáni
elestével - Battyán is török fennhatóság alá került. Az elkövetkező évtizedekben a mezőváros
lakosságára nehéz idők köszöntöttek be. Ugyanis az itt állomásozó török őrség kihasználta, és
mondhatni félelemben tartotta az itt élő magyar jobbágyságot, illetve a vámon átkelni vágyó
utazókat, kereskedőket egyaránt.
A hódoltság idején a közigazgatási rendszer igen
összetett volt. A város jobbágyai adózni voltak kötelesek a
töröknek,

mely

ez

esetben maga

a

szultán volt.

Ugyanakkor a magyar földesúr is igényt tartott a
megélhetését biztosító adókra. Ezt nevezzük kettős
adóztatásnak. De nem csak az adók nyögése nehezítette
meg a jobbágyság életét. A török katonák kémkedésre is
kényszerítették a két tűz közé szorult magyar lakosságot.
Mivel a törökre nézve állandó fenyegetést jelentettek a
magyar portyák és támadások, arra szólították fel őket,
hogy jelentsenek mindent, amire honfitársaik készülnek.
így derült fény 1648-ban, Batthyány Ádám akkori földesúr
tervére is, mely szerint a török hadiszállást igyekezett
lerohanni. Ha a jobbágyság nem volt hajlandó kémkedni,
és információt szolgáltatni a töröknek, úgy ellenszegülés
vádjával börtönbe vetették őket.
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Három nevet ismerünk ebből az időszakból, akiket elhurcoltak, de a földesúr személyes
közbenjárásával sikerült felmentetni: Kas Gergely, Szeredi Mihály és Varga Márton. Bár a
földesúr segítségért fordult a budai pasához annak érdekében, hogy a török katonák
zaklatásaitól megvédje jobbágyait, azok mégis ellene fordultak, ugyanis nem akarták
megfizetni neki a kilencedet. A török felé nyitás addig fajult, mígnem egy 1683-ból származó
adat szerint a helyiek fehérvári török elöljárókat választottak a város vezetésére. Név szerint

Kurt Ahma-t alispánnak és Musztafa olajbéget szolgabírónak. Ez már a hódoltság végének
időszaka. Az 1680-as években már egyre sűrűsödtek a török elleni támadások. 1688. május 4.én gróf Batthyány Ádám tábornok vezetésével végleg sikerült visszavenni Fehérvárat. Ezek
után Battyánt harc nélkül adta fel a török őrség.

XVIII.-XX. SZÁZAD
A Rákóczi-szabadságharc pusztításai után
1710-11-ben
rendkívüli

a

tomboló

mértékben

pestisjárvány

tizedelte

meg

a

lakosságot, közel 90 ember veszítette életét,
ezzel lakatlanná téve a déli településrészt. A
birtok földesura ekkor gróf Batthyány Lajos,
aki országszerte hatalmas vagyonokat költött
meglévő

birtokai

elzálogosítottak
gazdaságok

megtartására,

visszaszerzésére,
fellendítésére.

az
és

a

Battyán

felvirágoztatásához egyetlen lehetősége a
betelepítés volt. Annak érdekében, hogy
sikerrel járjon, kedvezményeket biztosított a
letelepülőknek. Ez volt a szabad költözés joga,
a tized elengedése, és mindössze a 8 napi

robot kötelezettsége. Ez az az időszak, amikor
Szabadbattyán pecsétje 1631-ből

településünk két részre szakad.

Az északi településrészt nem érintette oly mértékben az elnéptelenedés, így az itt élő
jobbágyokat nem igen kellett pótolni, és kedvezményeket sem kaptak. Ezt a területet nevezték
Falubattyánnak. Az újonnan betelepített jobbágyok Battyánba kerültek. Az ő szabad költözési
jogukról kapta a településrész a Szabad-Battyán elnevezést. Ez a fajta különbségtétel azonban
súrlódásokat okozott a lakók között.
13
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A település a kezdeti nehézségek ellenére a
század

második

felére

indult.

Kialakult

a

közigazgatás,
megélénkült.
katolikus

és

gyarapodásnak

településforma,
a

vallási

Szabad-Battyán
lakossága

felépítését

élet

a
is

római

egy

templom

kezdeményezte.

Igényük

támogatásra talált, maga a veszprémi
püspök is szorgalmazta. Így épülhetett fel
közös összefogással mindössze két év alatt
a ma is működő, 1743. február 12-én még
Szent László király tiszteletére felszentelt
templomuk, a következő években pedig a
plébánia és az iskola is átadásra került. Ezen
eseményekre

reagált

a

falubattyáni

református közösség is. 1748-ban azzal a
kéréssel fordultak a vármegyéhez, hogy
paticsból

készült

templomukat

megújíthassák, az ugyanis igencsak rossz
állapotba került. Az új templom 1785-re
készült el.
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ÖRÖKSÉGÜNK
„KULA”-ŐRTORONY
Szabadbattyán műemléki védelem alatt álló egyik legmeghatározóbb építménye, mely
évszázadokon át központi szerepet játszott a település életében. Elnevezése török eredetű szó,
jelentése: őrtorony. A torony az egykori Csíkvár területén helyezkedik el. Már a XIV. századból
adatolják egy itt meglévő átkelőhely, híd és egy hozzá tartozó építmény létezését.

Egyes feltételezések szerint igazi jelentőségét
és vámszedő funkcióját akkor nyeri el, mikor a
birtok Kővágóőrsi György tulajdonába kerül. A
források

eltérően

nyilatkoznak

Csíkvárról,

egyesek szerint ez maga Battyán, mások önálló
településként emlegetik. Az elnevezés eredete
sem tisztázott. A XVIII. században Bél Mátyástól
ismerünk egy hipotézist: szerinte az itt vonuló
Sár folyó csík halakban igen bővelkedett, ez
indokolhatja a névadást. Már a XIV. századból
adatolják egy itt meglévő átkelőhely, híd és
egy hozzá tartozó építmény létezését. Egyes
feltételezések szerint igazi jelentőségét és
vámszedő funkcióját akkor nyeri el, mikor a
birtok Kővágóőrsi György tulajdonába kerül.
15
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Kétség kívül adatolt története a török hódoltsággal kezdődik…
Az eredeti építmény még nem védelmi funkciókat szolgált, csupán az itt lévő hidat és
vámszedőhelyet

egészítette

ki.

Négy

saroktámpillérrel

rendelkezett,

akkori

bejárata

északnyugati sarkán helyezkedett el, és feltehetően árok vette körül. 1543-ban kerül az
országot meghódító törökök kezére, akik ekkor részben elpusztítják. Később azonban felismerik
stratégiai és gazdasági jelentőségét, és 1567-re újra felépítik. Ekkor a torony kifejezetten
védelmi, katonai célzattal épül újjá. Árok és palánk vette

körül, nyilazáshoz alakítottak ki rajta lőréseket, ekkor
építik hozzá az őrhelységet és az újabb négy támpillért.
A torony alsó szintje a belső szerkezet alátámasztását
biztosította, mértani közepén egy kút nyomait találták a
kutatások során. Északi oldalán alakították ki a felső
szintre vezető bejáratot. Ebben az időszakban épült a
cölöpökre rakott kerítőfal, melyet víz vett körül.

A

hódoltság idején a vámszedőhely gazdasági, a torony
stratégiai jelentőséggel bírt, ugyanis ez volt az egyetlen
átkelőhely, ahol tovább lehetett vonulni Székesfehérvár
felé. Jelentőségét a híres török utazó, Evlia Cselebi,
1664-es írásaiban is megerősítette:
„E vár Székesfehérvárnak az előpajzsa az
ellenséggel szemben mert a Sárvíz folyón
való átmeneteire más út nincs. E folyón
átmenőktől a vár katonái vámot szednek.”

A törökök 1688-as távozása után az itt lévő erősség
átkelőhely, vámszedőhely és sóhivatal funkcióját látja el.
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Stratégia jelentősége a Rákóczi szabadságharc idején is megmutatkozik. Fontos útvonal
Székesfehérvár felé, illetve Székesfehérvár felől. 1704-ben kurucok (a felkeléssel szimpatizáló

katonák) állomásoztak itt, amikor rácok és németek rajtuk ütöttek, majd bevették magukat a
toronyba. Később a kurucok visszavették a várat, és innen irányították portyáikat. Ez az időszak
sok nehézséget okozott a lakosság számára, ökreiket, lovakat, fát és szekeret zsákmányoltak el
tőlük. Az elrabolt javak értékét akkoriban 5250 Ft-ra becsülték. A torony ezután elveszítette
katonai jelentőségét. A körülötte lévő árkot a XVIII. század folyamán feltöltötték, és egészen a
XX. századig uradalmi magtárként használták.

Állapota igen leromlott, 1945-ben bombatámadás érte, mely környékbeli házakat is elpusztított.
Régészeti ásatások először 1955-ben kezdődtek Fitz Jenő vezetésével. Később, 1967-ben
Kralovánszky Alán végzett mélyebb kutatást, az utolsó feltárások pedig 2002-ben, Hatházi

Gábor vezetésével zajlottak. Jelenlegi állapotát az 1973-74-es felújítással nyerte el, mely során
monolit vasbeton födémrendszer került kialakításra több szintben, így alkalmassá vált
kiállítótérként való hasznosításra. Jelenleg is ezen funkcióban működik, igényes és érdekes
kiállítási anyaggal.
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REFORMÁTUS TEMPLOM
Alacsony dombon, szabadonállóan helyezkedik el
Falubattyán történeti településmagjában a Petőfi
utca kettéválásával létrejövő teresedésben. „T”
alaprajzú,

a

órapárkányos,

hosszhajóhoz
összetett

sisakú

kapcsolódó
toronnyal.

A

falubattyániak 1748-ban azzal a kéréssel fordultak
a

vármegyéhez,

hogy

templomukat

megújíthassák. A templom felépítését a vármegye
engedélyezte, 1785-re épült meg a templom, és
1792-93-ra a torony.

A torony alján a bejárat

mellett az építésre utaló felirat és évszám
található, melyen az 1785-ös dátum szerepel. A
torony

földszintjén

található

kőkeretes

ajtó

faszárnyán címer. A fa karzat és szószék egyidős a
templommal.
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KATOLIKUS TEMPLOM

A diósi részeken kívül a középkorban Bessenyő telep is Szabadbattyánhoz tartozott, források
tanúsága szerint itt állt a Szent Szűzről elnevezett plébániatemplom. Azonban a diósi
templomhoz hasonlóan ez a templom sem élte túl a török hódítást, ennek következtében a
Batthyány család elvesztette birtokát és Németújvárra tette át székhelyét. 1743-tól önálló
lelkészség, 1762-töl pedig plébánia működött Szabadbattyánban. A török kiűzése utáni korban
az első templom építése az 1778. évi canonica visitatio (egyházlátogatási jegyzőkönyv) szerint
Batthyány Imre és Batthyány Lajos grófok nevéhez fűződik, amit Szent László tiszteletére
szenteltek fel. XIV. Kelemen (1769- 1774) pápa a templom számára 7 évre Szent László
névnapjára és a következő napra teljes búcsút ajándékozott. A késő barokk stílusban épült

templom tornya 1772-ben

fából

épült, és három harangja volt. A
főbejárati ajtó felett a Batthyány
család

kőből

látható.

faragott

Az

címere

1778.

egyházlátogatási

évi

jegyzőkönyv

szerint a templomnak két oltára is
van, melyeket Batthyány Imre gróf

emeltetett: a főoltárt Szent László
király,

a

mellékoltárt

pedig

Nepomuki Szent János tiszteletére.
A főoltár oltárköve Stent Clarus és
Fortunata

mártírok

foglalta magában.
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A templomhoz tartozó hívek száma ekkor 440 volt. A
templomot 1792-ben renoválták először, majd 1835ben és 1844-ben. A hívek számának növekedése
miatt azonban egyre inkább megnőtt az igény egy új,
nagyobb

templom

építésére.

Így

1865-ben

lebontották a régi templomot, majd az újnak az
alapkövét gróf Batthyány (III.) Imre rakta le 1865
áprilisában

és

székesfehérvári

Farkas
püspök

Imre

(1851-1866)

szentelte

fel

1865.

szeptember 24-én Szent Imre tiszteletére. A templom
régi harangjait ekkor beolvasztották, és helyettük 4 új
harang

készült.

A

főoltárképet

1867-ben

gróf

Batthyány Imréné szül. Majláth Erzsébet festette meg,
amelyen Szent Imre herceg alakja látható a királyi
jelképekkel

együtt,

ám

valószínűsíthetően

gróf

Batthyány Imre kegyúr tekint ránk. Az új templom
első restaurációjára 1872-ben került sor. 1889-ben
Vadkerty József plébános beiktatásának alkalmával a
Szeplőtelen Szűz Mária tiszteletére oltárt állítottak fel.
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CIFRAKERT
Batthiány Lajos második felesége, Pergen Erzse álmodta meg és telepíttette az 1800-as évek elején
Battyánban a kastélyt körülvevő 7 hektáros területen a Cifrakertet. A valamikori Sárvíz folyó medrében
egy tó kialakítására is sor került. A kert a nevét onnan kapta, hogy olyan sok különböző növényt ültettek
bele, hogy a helyiek csak Cifrakertként kezdték emlegetni. A legtöbb forrás szerint 1870-ben került sor a
Cifrakert kialakítására Imre megbízásából, azonban a II. katonai felméréskor készült térkép, mely 18261866 között készült, már ábrázolja a kertet és a kialakított. Ezenkívül Lajos volt az, aki kellő mélységben
foglalkozott birtokain a földműveléssel, minden településen rendszeresen megjelent, és ő szabta meg,

mit, hogyan telepítsenek, termeljenek. A Cifrakert ma természetvédelmi terület, számos
növényritkaságot, és több kétszáz éves platánfát csodálhatunk meg benne.
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VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ
1924-ben avatták a református templom előtt a
település református vallású hősi halottainak
tiszteletére állított Hősi emlékművet. Alkotója –
Somogyi Sándor- azonos a nagyszékelyi turul
alkotójával. Az emlékmű hátoldalán olvashatóak
az I. világháborúban elesettek nevei, a II.
világháborúben

elhunytak

nevét

tartalmazó

gránit táblákat később helyezték el a talapzaton
elől és oldalt.
A talapzat felirata eredetileg: „Hősi halottaink
1914-1918”
melyet később kiegészítettek: „Hitért hazáért
1941-1946”.

NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR
A műemléki védelem alatt álló, erősen romos
állapotban lévő szobrot 1996-ban Tóth István
esperes

plébános

kezdeményezésére

az

Országos Műemlékvédelmi Hivatal restauráltatta
Illyés

Antal

és

Király

Vilmos

szobrászművészekkel. A szobor érdekessége,

hogy az eredeti festéknyomok alapján az
újrafestése

is

megvalósulhatott,

melyet

Csizmadia Emil festőművész és festőrestaurátor
végzett el. A glória eredetileg kovácsolt vasból
készült, a művészek a megmaradt elemek
alapján aranyozott vörös rézből rekonstruálták.
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VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ
Batthyány Emma Róza halála után a birtokot az
örökösei Blau Arnoldnak adták el, az első
világháborúban elesett katolikus vallású katonák

emlékművét ő finanszírozta, mely ma is a
katolikus templom mellett áll. Az emlékmű
középső -obeliszk- részén olvashatóak az I.
világháborúban
elhunytak

elesettek

nevét tartalmazó

nevei,
gránit

a

többi
táblákat

később helyezték el a talapzaton két oldalt.
A bal oldali felirata: „Emlékezünk”,
a jobb oldalié: „1942-1946”.

SZÉCHENYI ISTVÁN MELLSZOBRA
A központban található az 1942-ben Farkas János által alkotott mellszobor, gróf Széchenyi
Istvánról. Nemrég áthelyezve a tájház elé, rendezett környezetben. Szép példa a a
településközpont tudatos településképi formálására.
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MŰEMLÉKI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK

KULA ŐRTORONY
köh törzsszáma:1741

NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR
köh törzsszáma: 9708
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HELYI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLT ÉPÍTMÉNYEK

Széchenyi I. utca 26.

Széchenyi I. utca 39.
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HELYI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLT ÉPÍTMÉNYEK

Széchenyi I. utca 41.

Széchenyi I. utca 56.

Széchenyi I. utca 58.

Széchenyi I. utca 60.

Széchenyi I. utca 62.

Széchenyi I. utca 66.
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HELYI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLT ÉPÍTMÉNYEK

Dózsa Gy. utca 5.

Dózsa Gy. utca 15.

Dózsa Gy. utca 21.

Dózsa Gy. utca 31.
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HELYI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLT ÉPÍTMÉNYEK

Nádor út 5.

Nádor út 42.
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HELYI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLT ÉPÍTMÉNYEK

Árpád utca

Petőfi S. utca
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HELYI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLT ÉPÍTMÉNYEK

Balatoni út 13.

Balatoni út

Kula tér 8.

Csíkvár tér 7.
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HELYI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLT ÉPÍTMÉNYEK

Dózsa Gy. utca 28.

Kossuth L. utca 12.

Kossuth L. utca 20.
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HELYI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLT ÉPÍTMÉNYEK

Petőfi S. utca 60.

Petőfi S. utca 71.

Petőfi S. utca 72.
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HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT UTCAKÉPEK

Petőfi S. utcakép az 65., 67., 69. számú épületekkel

Széchenyi I. utcakép az 52., 54., 56., 58. számú épületekkel
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
Szabadbattyánt több magasabb rendű út szeli át, melyek között többutcás telekstruktúra

alakult ki. Eredeti magja a mai Petőfi utca, közepén orsós térképződéssel, valamint a katolikus
templommal szemközti szakasza a Széchenyi utcának. Többségében szalagtelkeken fésüs,
előkertes beépítés a jellemző Szabadbattyánban, ahol - az arculati jellemzők tekintetében - hét
eltérő karakterű területrész különböztethető meg. A beépített és a még beépíthető területek
zöme lakóterület. A lakóterületeken belül három különböző karakterű terület rajzolódik ki,
melyek különböző időszakokban és különböző funkcióval épültek be, s így az adott korszak
jegyeit hordozzák magukon. A Történeti településmag szélesen húzódik két pólusúan, mely
jelzi, hogy régen két részből állt. Ez a rész a késő 19- korai 20. század építészeti örökségét

hordozza. A beállt lakóterületek a mai főútvonalat és az onnan kiinduló utcákat szorosan
körülölelő tömbök, melyek lakóterületként való hasznosítása tömbönként más-más időben, de
jellemzően az 1960-as évektől indult meg, s a rendelkezésre álló építési telkek szinte
mindegyike be is épült. Az új, folyamatosan fejlődő lakóterület Szabadbattyán külsőbb részén
alakult ki, beépülése napjainkban is tart. A lakóterületektől funkcionálisan és így
településképileg is elkülönül a még formálódó településközpont és a gazdasági területek,
valamint a helyi jelentőségű természetvédelmi területe a Cifra parknak.

1

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG

5

TEMETŐK TERÜLETE

2

TELEPÜLÉSKÖZPONT

6

CIFRAKERT

3

FALUSIAS LAKÓTERÜLET

7

BEÉPÜLŐ-FALUSIAS LAKÓTERÜLET

4

GAZDASÁGI TERÜLET
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1 TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG
A történeti településmag területén a kialakult telkek, a telkek beépítése, a házak
tömegformálása és az építészeti részletek őrzik még az egykori karaktert és a falusi léptéket.
Ezen rész településszerkezetének kevés hatása van a települési összképre, mivel csak érintkezik
a mai főútvonalvezetésének futástengelyével. A házak jellemzően az utcavonaltól 5 méteren
belül állnak, jellemzően szűk utcafronttal és oldalhatáros beépítéssel. A református templomot
szervesen közrefogja, míg a katolikus templomot a 7-es út levágja a településszövetről. A
mostani településközponti részen ebből a beépítésből már nem maradt egybefüggő karakter.
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2 TELEPÜLÉSKÖZPONT
Területe a történeti falumag északi határán, részben annak a területén jött létre. A 7-es út
forgalmi jelzőlámpás csomópontja található a déli részén, részben ennek is köszönhetően itt
alakult ki az intézményi terület. Építészetileg újabb épületállomány jellemzi, változatos
kialakítással. A Cifrakert felé nincs élő kapcsolatot biztosító megnyitása, kissé elrejti azt. Szép
példa a felújított tájház az előtte kialakított térrel. A Polgármesteri hivatal előtt gondozott
parkosított terület található. Területe nem viselkedik szerves egészként, köszönhetően a talán
túl sok különböző funkciót ellátó mivolta végett, illetve az idők folyamán változó stílusú
épületállományának.
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4
3 FALUSIAS LAKÓTERÜLET
A településrész arculata, növényzettel
átszőtt

utcaképe

magyar

falusi

aszfaltozott

jellegzetes

utcakép.

úthálózata

mai

Jellemzően
és

a

járda

közötti széles zöldsáv biztosítja az utca
kedvező zöld megjelenését. Elsősorban
lakóterületi funkciója van, a főútvonal
mellett találhatóak kiszolgáló egységek
is. Egészére jellemző a sík utcakép és az
oldalhatáros beépítés. Az előkertes
beépítési

lehetőséget

zöldfelületek

kialakítására,

biztosít
melyre

gondozott, beállt utcakép jellemző. Az
új építés egyre jellemzővé válik, de
inkább a bővítés és a felújítás dominál.
A

fő

közlekedési

utak

mentén

megjelenik a szolgáltató funkció is, de
nem kerül túlsúlyba.
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CIFRAKERT

A településközponttól északi irányban helyezkedik el a település legnagyobb zöldfelülete a
Cifrakert. Gondozott sétányon, kialakított horgász és pihenőhellyel ellátott. Közvilágítása
megoldott, karbantartott utcabútorok jellemzik. Rendkívül hangulatos, védettségével elbüvölő
mikroklímája van. Sok lehetőséget rejt magában a településközponthoz való közelsége, ám
ebből az irányból feltárása nem teljesen megoldott. A sportpálya a beépült településrész szélén
található, gondozott, szép állapotban.
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4
7

ÁTALAKULÓ-FALUSIAS TERÜLET

Az északi tömb már régebb óta lakott, de intenzívebb beépítésére az 50-es évek végétől
került sor, mely csökkenő intenzitással, de a mai napig tart. A főút felől találhatóak a korábbi
épületek, míg távolodva az elmúlt tíz év változó stílusban tervezett lakóházai veszik át az
utcaképet. A település déli részén található egy beépítésre szánt tömb, ami a sportpályával a
középpontjában folytatja a településszövet egyik legszabályosabb utcahálózattal rendelkező
részét.
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4 GAZDASÁGI TERÜLET
A

gazdasági

hasznosítású

területeken

jellemzően

kereskedelmi,

mezőgazdálkodási,

szolgáltató létesítmények találhatók. Jellemzően telepszerűen, a belterület határán, illetve
attól nem messze találhatóak. A település külső szélein találhatóak csarnoképületek, kevésbé
frekventált telepítéssel.

Ezek

közül

Kőszárhegy

is

legjelentősebb

felöli

és

településkaput

a
is

döntően befolyásoló a Fiers Mechanika
irodaépülete és csarnokegyüttese. Ezen
területeken az „ipari táj" épített elemei
jelennek

meg,

a

funkciók

előtérbe

helyezése mellett. Az épületek alakja és
mérete

leginkább

termelési
esetünkben

a

logisztikai

szempontoktól
szerencsére

a

és

függ,
városképi

megjelenés sem szorult háttérbe. A cél,
hogy ez a tendencia ne változzon és a
gazdasági

területek

környezetében

is

általánossá váljon az értékes épített és
természeti környezet kialakítása, illetve a
környező
illeszkedés.
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településszövethez

való

4
5 TEMETŐK TERÜLETE
A településen két temető is található. A református temető a templomtól északra található a
lakott település határán, csendes környezetben. A ravatalozóépületet nemrégen építették,
gépkocsival a megközelítése megoldott. A katolikus temető a Tác felé tartó forgalmas úttal
határos, a bejárat és a kápolna tengelyében koros, beállt fasor.

Mindkét temető alapvetően rendezett, zöld aljzata nyírásáról gondoskodnak. A szűkebb
környezetük végett hangulatuk méltó funkciójukhoz, az emlékezéshez.

REFORMÁTUS
TEMETŐ
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KATOLIKUS
TEMETŐ
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AJÁNLÁSOK
Ebben a fejezetben nem az a cél, hogy a felsorakoztatott ajánlásokkal egyoldalúan leszűkítsük
az építészeti lehetőségeket, hanem szeretnénk bemutatni néhány tipikus hibát, melyek
elkerülése egyértelmű szándékunk.

A falusias lakóterületeken a családi házak telepítése jellemzően oldalhatáron álló és a telken
belüli elhelyezkedése utcára merőleges rendszerű, míg a kialakult előkert az egyes utcákban 0-5
méter közötti. Ezeken a területeken a nem utcára merőlegesen telepített, vagy az indokolatlanul
az utcavonalától hátrahúzott családi házak telepítése nem javasolt.

A település lakó funkciót magába foglaló beépített részein (1-3. terület) a telepítéssel lehetőleg
a mikrokörnyezetben kialakult (oldalhatáron álló, vagy szabadonálló) állapothoz javasolt
igazodni.
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BŐVÍTÉS
A településen zömében kialakult telekosztások, telekritmusok a jellemzőek. Mivel az

épületállomány jó része 60 évesnél is idősebb, így állapotuk miatt jelentősebb felújítást
igényelnek. Ez különösen fontossá válik ha valaki vásárol vagy örököl egy házat és családjával
oda költözne. Az utóbbi évtizedekben jelentősen változtak az igények egy családi ház
funkciókapcsolatait illetően. Az egy folyosóra felfűzött helyiségek már nem elégítik ki egy
modern család kényelmi és életviteli igényeit.

A bővítés során figyelembe kell venni a kialakult utcaképet, különösen a történeti
településkarakter területén, illetve figyelemmel kell lenni a védett agy védelemre javasolt
utcaképekre. Ezért a bővítés irányának vagy az épület hátsó traktusa felé érdemes irányulni,
vagy oldalirányba, ez utóbbi a népszerűbb. Ekkor az utcafronti homlokzatsíktól hátrafele
érdemes elhagyni pár métert, hogy az előkerti kép megmaradhasson.
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A harmonikus városkép kialakulásának érdekében a gazdasági és különleges területeken (4.

terület) is követendő a lakóterületek telepítési sémája, természetesen a szükséges egyéb
szempontok figyelembe vétele mellett. Kerülendők a bonyolult alaprajzok és a toldalékos
épületek kialakítása.

MAGASSÁG
A falusias lakóterületeken a lakóépületek jellemzően földszintesek, de az újabb beépítésű
területeken jellemző a tetőterek beépítése is. Ezeken a területeken új épület elhelyezésekor nem
javasolt a kialakult mikrokörnyezettől jelentősen eltérő épületmagasság alkalmazása.
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Az újonnan beépülő vagy a főútvonalak menti területeken a többszintes (jellemzően földszint +
1, maximum földszint + 1 +tetőtér) beépítés jellemző. Ezeken a területeken új épület
elhelyezésekor szintén fontos az illeszkedés, de bizonyos középületek esetében a funkció miatt
a szomszédos lakóépületektől eltérő épületmagasság is kialakítható, lehetőleg a felvázolt

határokon belül.

Az egyéb beépítésre szánt területeken jellemzően az adott funkció és a technológia határozza
meg az épületek magasságát, de a mikrokörnyezethez és az utcai, vagy ahhoz közeli
homlokzatok esetén az utcaképhez való illeszkedés ezekben az esetekben is javasolt.
TETŐFORMA - TETŐHAJLÁSSZÖG
Szabadbattyán teljes közigazgatási területére igaz, hogy lakóépületek esetében, a tető gerincét
az utca jellegének és közvetlen környezetéhez illeszkedően, illetve a tető hajlásszögét 25-45°
között javasolt megválasztani.

25-45°
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A bonyolult tetőformák alkalmazása nem
javasolt.

Ez

épülettömeg

összefüggésben

van

és

alaprajzi

ezáltal

az

az

elrendezéssel-kialakítással. Ha az alaprajz
végiggondolt, a bővítés mértéke arányos
az eredeti tömeggel, az a tetőidomra is
kedvező

kihatással

van.

Szükséges

figyelembe venni, különösen egy már
meglévő épület továbbépítésénél, hogy a
kialakuló

új

tömeg

is

alázatosan

viselkedjen a már kialakult és követendő
utcaképpel.
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Egyéb, nem lakóépület esetén a tetők hajlásszöge nagyobb intervallumban, 15-45° között

választható meg, de ha az adott funkció mást követel, ettől is el lehet térni, viszont ez csak
végső esetben javasolt.

Gazdasági és különleges területeken is kerülendők a bonyolult, többszörösen összetett
tetőformák. Természetesen a tervezett funkciók és az ezek miatt szükséges műszaki
megoldások tükrében méltányolható más megoldás is.
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ANYAGHASZNÁLAT - SZÍNEK
Az anyaghasználat terén tisztában vagyunk azzal, hogy nem lehet települési szinten preferált

anyagokat, színeket meghatározni, de talán erre nincs is szükség, hiszen a változatosság is része
kell legyen a településképnek. Ezzel együtt a rikító színek kerülése, a visszafogottabb, paszteles
árnyalatok használata, több természetes, vagy természetes hatású anyag (fa, tégla, kő, cserép,
nád, stb.) megjelenése garantálhatja a településképbe való ideális illeszkedést. Az illeszkedő
színvilág és anyaghasználat meghatározásakor érdemes megvizsgálni az adott ingatlan körüli
utcaképet és közvetlen mikrokörnyezetét is.

Kiemelt tekintettel kell lenni e téren a védettséggel érintett területekre. A települési szabályok
ezeken a területeken részletesen és más területeknél szigorúbban rendelkeznek a színek és az
anyaghasználat terén, de ennek nem a tulajdonosok korlátozása a célja, hanem az épített
értékeink hosszú távú megőrzése.
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KERÍTÉSEK
A kerítések esetében Szabadbattyán teljes területén, a kedvezőbb utcakép kialakulásának
érdekében a teljesen tömör és a túl magas kerítések használata kerülendő. Az áttört kerítések
utólagos elzárása (pl.: nádszövettel) szintén nem javasolt. A kerítések anyaghasználata esetében
a természetes anyagok (kő, fa, stb.), illetve az épületnél alkalmazott anyagok használata
kívánatos. Természetesen az utcaképben a modem anyagok használata is megférhet a
hagyományos anyagok mellett, de célszerű szem előtt tartani az illeszkedést ebben az esetben
is. A kapuk kialakításakor kerülendő az egyes bejáratok túl hangsúlyos kialakítása.
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Külterületeken és beépítésre nem szánt területeken a növényzet alkalmazása a területhatár
kijelölésére is követendő megoldás.

RÉSZLETEK
Az egyszerű, de igényes, jól kitalált, szépen megépített részletek gazdagíthatják az épületeket,

büszkévé tehetik a tulajdonosokat. Ez egyaránt igaz lehet a lakóépületekre és egyéb gazdasági,
vagy más funkciójú épületekre is. Egy-egy burkolat, eresz, tetőcsatlakozás, párkány részlet
minőségi kialakítása és anyaghasználata díszítőelemként is működik. Ezzel együtt az öncélú és
túlzó díszítőelemek kerülését javasoljuk.
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NYÍLÁSZÁRÓK
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. Az
egyes településrészeken a mikrokörnyezet sajátosságainak megőrzése javasolt. Új ház
építésekor érdemes körüljárni a környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél jobban
illeszkedjen környezetébe. Ezzel mi is gazdagíthatjuk az utcaképet, mi több, magunk is
hozzájárulhatunk a település egységes arculati identitásának fejlődéséhez.
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KERTEK
A rendszerető lakosok gyakran alakítanak ki gondozott, virágos előkertet. A kertek szerepe
átalakuló, hagyományos, falusi gazdasági udvarra már a történeti településrészen is egyre
kevesebb példát találni. A felszámolt baromfiudvarok helyét fokozatosan felváltja a pihenőkert,
a virágokkal díszített, fásított, füves udvar. Jellemző a mezőgazdasági munkához használt
melléképületek jelenléte, kialakításuk vegyes képet mutat. Sokszor jól látható helyen vannak a
telkeken, így megtervezésükkor a funkció mellett az esztétikumukra is fokozottan ügyelni kell.
A kerti építmények lehetőleg a főépülettel azonos
építőanyagokból, vagy azzal harmonizálva készüljenek.
Igaz ez a pergolák, növényrácsok, gépkocsi beállók,
kukatárolók esetében is. A burkolatok esetében könnyen
felújítható, vízáteresztő burkolatok használata javasolt.
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JÓ PÉLDÁK
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