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Mottó:
„A természet mindenkori állapota a lélek tükre.
Jelen pillanatban még éretlen természetünké.
Az épített környezet az ember mindenkori
tudásszintjét tükrözi, így például a városszélek
tájba oldódása az ott élők tudatminőségének
megfellebbezhetetlen mutatója.
A városba egyre beljebb haladva több száz,
néhány esetben több ezer év tudásszintjének
információival találkozhatunk.
Kivételesen torz esetekben csak az utóbbi
emberöltőjével.“
Somlósi Lajos

A Településképi arculati kézikönyv megalkotásának elsődleges célja a helyi identitás erősítése a
természeti és az építészeti értékek bemutatása
által.
Másodlagos célja, hogy elősegítse a településkép védelmi rendelet megalkotását és támpontot nyújtson a település fejlesztési és -rendezési
tervek készítésekor.
A hely ismerete nélkül nem teremthető harmónia a természeti és az építészeti életterek között, ezek összhangja nélkül viszont még rövid
távon sem tartható fenn az élet továbbadásához szükséges életminőség.
Ne feledjük: - a könyvben bemutatott kincseket
unokáinktól és dédunokáinktól csak megőrzésre
kaptuk kölcsön!
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Körmend - Rába-parti város Vas megyében, a megye Körmendi járásának székhelye. A járásban két
kistérség található: a Körmendi és az Őriszentpéteri Kistérség.
A város térségi szerepe történelmi múltjából és közlekedés-földrajzából következik. Két, történelmi
kereskedelmi útvonal találkozásánál, a Rába-folyó kedvező átkelési helyénél fekszik. A várostól keletre, a város határánál halad el Európa egyik fontos észak-déli főközlekedési útvonala, az E 65-ös, hazai számozással a 86-os főút, amelynek átmenő, nehézgépjármű forgalma, különösen hazánk Uniós
csatlakozását követően hihetetlen mértékben megnőtt. Erre az útvonalra merőleges, kelet-nyugati
irányú a szintén az európai főúthálózathoz tartozó E 66-os, hazai számozással a 8-as számú főút,
amelynek a forgalma szintén jelentős mértékben bővült az elmúlt években.
Országhatár menti helyzetéből adódóan vonzáskörzete nem korlátozódik a magyarországi területekre, hanem számolni kell Graz, Maribor és kis mértékben Bécs hatásával is.
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A város történelme szorosan
összekapcsolódik a Batthyány
család történetével.
A Batthyányiak Körmendet a
majorátus központjává tették,
innen irányították körmendi,
németújvári, kanizsai, dobrai,
trautmansdorfi domíniumaikat.
Ekkor kezdődik meg a vár főúri
kastélyegyüttessé való bővítése, átalakítása, mely épületegyüttes ma a város legismertebb nevezetessége.
Körmend és szűkebb térsége jó
termőhelyi adottságokkal rendelkezik így a mezőgazdaság a
mai napig jelentős szerepet játszik a város életében.
A Batthyány Örökségközpontban
évszázados
gasztro-gyógyító
hagyományok élednek újra,
amelyek a 21. században ismét
olyan természetes módon élik
reneszánszukat, mint ahogyan
azt a Batthyányak megalapozták, majd örökül hagyták ránk.
Jelentősebb természeti adottságai a Rába folyó a kiterjedt
árterével, valamint az Őrség és
a Vend-vidék elérhető közelsége.
A város ipari tevékenysége is
meghatározó, az Ipari Park bekapcsolódott a Nyugat-Pannon
Járműipari és Mechatronikai
Központ tevékenységébe is.

Körmend neve jól ismert a kosárlabdát kedvelők körében is.
A város kosárcsapata, az EGIS
KÖRMEND többszörös bajnokiés kupagyőzelemmel büszkélkedhet.

3
6

ÖRÖKSÉGÜNK
A történeti településszerkezet története - az életet reguláló finom-energetikai rendszerek ismeretében

7

8

Írott forrásokból több évszázada, a fennmaradt térképi ábrázolások alapján
azonban csak a XVII. századtól követhetjük nyomon Körmend térszerkezetének változásait. Ezek tanulmányozása révén a város fejlődésének néhány
olyan jellegzetességére derült fény, amely más, többször átépített településen talán kevéssé lenne tetten érhető. A látványosabban fejlődő városok
esetében ugyanis - mivel az azt megalapozó gazdasági vagy politikai hatalmat kiszolgáló építészet a szerves fejlődés türelme helyett rendre „nyomot
kívánt hagyni” a jövő számára - végeredményként jóval torzabb településszerkezet valósult meg. Körmend városa kivételes tanúhely, tehát miközben
a szerves műveltségnek a város szövetében és arculatában leképeződő térképző hatásai még a szakmai közvéleményben sem ismertek.
Mit árulnak el a régi térképek Körmendről?
Csalódik az, aki azt reméli, hogy a fennmaradt térképek tanulmányozásakor,
összevetve azokat a mai állományokkal, a településszerkezet korszakrólkorszakra történő “fejlődésére” lelhet.
Ehelyett Körmenden a legnagyobb állandóság tapasztalható egészen a közelmúltig! Nemcsak a mai Belváros utcahálózata és telekosztásai változatlanok, de többségében még a házak kontúrja is. Dokumentált tény, hogy az
egyes épületek tömegaránya még a gyakori tűzvészeket követő újjáépítések
során is megőrződött. Sőt a még a külterületi rétek, konyhakertek határai is
változatlanok maradtak mind a mai napig, pedig ezek -ellentétben az előbbi
viszonylatokkal - egy évkör alatt átszánthatók lehettek volna.
Az első térkép 1630. körül készült. Ezen a palánkkal körülvett Óváros látható. Utcái, terei, maga a Vár négyszöge már jól azonosítható. A későbbi
felvételek (1724, 1784, 1853, 1857, 1867.) jól érzékelhetővé teszik a város
növekedését: a Kastély és a várkert kiteljesedését, a szellemi és a gazdasági
élet elemeinek megtelepedését az országutak mentén.
Megfigyelhető azonban, hogy míg az új elemekkel gazdagodik az ábrázolás,
az egyszer már lefektetett utca-tér rendszer nem változik többé.
A két észak hagyományos rendszere
Könnyen felfedezhetjük, hogy az Óváros utcái észak-déli és kelet-nyugati
rendben futnak. A fontosabb utak persze a Rábához, a hídfőhöz vezettek.
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Az újabb városrészek ugyanakkor, a Batthyany-kastély főtengelyének kitűzése óta ettől eltérően, észak-nyugati, mintegy 15-19°-os szögben elhajló koordinátarendszert alkotnak. Ennek a ténynek kevésbé tulajdonítunk
jelentőséget, mert mai tájékozódásunk szinte kizárólag a mágnestű-alapú
északra koncentrál. Pedig az ősi kultúrák - így az indiai, sumér, egyipomi,
maja, stb.- kivétel nélkül ez utóbbira helyezték a hangsúlyt. Pontosan tudták ugyanis, hogy míg a mágneses észak (Ém) a Föld precessziós, „kóválygó”
tengely-mozgással összeköttetve kezdetben több ezer éves ciklusokban,
aztán későbbi korokban már évszázadonként, napjainkban meg még ennél
is sűrűbb időszakokban folyton változik, addig a geoid alakú földgolyó forgástengelye által kitűzött földrajzi észak (Éf) állandó. Az avatott népek világnézete szerint egy város szakrális-szellemi, világi-hatalmi központját mindig is
az örökké való jövőnek kell szentelni, nem pedig a múlandónak, a bizonytalan
(értsd: csupán néhányezer éves) jelennek.
Tagadhatatlan, hogy Körmend a legfontosabb épületeit, a főutakat, átkelőket és kerteket ezen elv szerint tűzték ki (pl.: Szent Erzsébet templom, Batthyány kastélyegyüttes, egykori Huszárlaktanya kaszárnyái, Öreg-híd stb.).
Batthyányak építészete Körmenden: - Változás vagy állandóság?
A Batthyányak építkezései egyértelmű bizonyítékai annak, hogy a „két
észak” ismeretét élő hagyományként őrizte a Kárpát-medence nemessége.
Ezért a dinnasztia körmendi tevékenysége, a régihez és újhoz való viszonyának elemzése, tanulságos például szolgálhat ma is. Hiszen a felvilágosodás
világias fejlődésének szakrális ellensúlyozására tudatosan felszították az
ellensúly örök elvének tüzét - a város fejlődési irányát a mágneses észak
éppen aktuális irányáról a földrajzi észak örök irányába hangolva át. Örökül
hagyva ezáltal az utókornak, hogy az elkövetkező korok matériába süllydése
lelki és szellemi szinten csak az „örök város” szellemiségének fényében élhető túl . A terv bevált: mert bár a későbbi korok építőmesterei és mérnökei kevés ismerettel rendelkezhettek e téren, már önmagában az elődök munkájának tisztelete (tehát: erkölcsi szintje) is elegendő volt ahhoz, hogy például
az Bartók-lakótelep rasztere öntudatlan is szakrális rendben valósulhasson
meg. Példa értékű gesztus továbbá, hogy a Batthyányak - eltérően az uradalmi építészet gyakorlattól - nem szanálták a középkori várost, sugár- illetve körutakat építve, és nem regulázták meg a Rába-folyamot sem.
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Védett műemlékek
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Körmend legjelentősebb műemléke a Batthyány kastélyegyüttes és az Árpád-házi Szent
Erzsébet templom körüli Óváros
műemléki környezete.
A Batthyány kastély ~ a XV.
században, a középkorban és
az újkor kezdetén erődített város, folyóra támaszkodó végvár.
A városból a várba vezető út az
erősség nyugati oldalán, kettős vizes-árkon ácsolt fahídon
és hármas kapurendszeren vitt
át. A várat eredetileg a nyugati
oldalon szegélyezte emeletes
épület, a többi oldalon földszintes gazdasági épületek voltak.
1605-től kerül a Batthyány
család birtokába a vár/kastély.
1652-ben Batthyány Ádám átépítteti úgy, hogy a négy kerek
saroktornyos és zártudvaros
elrendezés alapformája megmarad, de most már mind a
négy oldalon emeletes szárnyak
állnak, a saroktornyok továbbra is ezek fölé magasodnak. A
várkastély tömör, súlyos jellege
megmaradt, de belül szabályosabb lesz.
A Rákóczi szabadságharc közben többször támadják, majd
az ezt követő királyi várrombolások is pusztítják. Az újjáépítés
1712-ben kezdődik meg.
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A XVIII. században homlokzatát
barokk stílusban alakítják át.
1730 és 1745 között Batthyány
Lajos melléképületekkel bővíti
és mellette kialakítja a mai park
elődjét. Ekkor készülnek a kastélyt körülvevő térben a hos�szú, szép fasorokkal szegélyezett egyenes sugárutak. Ezek a
barokk időben kijelölt tengelyek
hosszú időn át rendezői voltak a
környéknek, s nyomokban ma is
fellelhetők.
A XIX. század első felében kétemeletessé bővítik a kastélyt,
manzárd tetőt kap, és déli hom-

lokzata elé erkély épül. Ez a
klasszicista stílusú átépítés II.
Batthyány Lajos herceg nevéhez
kötődik. A tornyokon továbbra
is láthatók a középkori ablakok
maradványa, ez az épület több
homlokzatán megtalálható.
A XIX. század második felében
az emeleti ablakokat kismértékben bővítik. A szabadon álló
főépülethez különböző rendeltetésű melléképületeket építenek, a déli főhomlokzat előtt
cour d’honeur létesül. Az erkély
tengelyében megépül a déli kocsi behajtó kapu, amelyet a XVIII.
századi falazott pillérek fognak
közre. Két oldalán vannak a XIX.
századi őrségi épületek, amelyeket az egykori gazdatiszti
épületekkel íves, falazott kerítés
kapcsol össze.
Az együttes további épületei
szintén kerítésfallal kapcsolódnak - keletről az egykori levéltár,
(XVIII. század) nyugatról pedig
a copf stílusú lovarda épülete.
A gazdatiszti házakkal azonos
elrendezésben és a hossztengelyre szimmetrikusan áll a
barokk kori volt kocsiszín és az
istálló épülete. Végül a kastély
északi tengelyében a Rákóczi út
mentén, az északi kapu mellett
találjuk a narancsházakat.
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A Szent Erzsébet (korábban Petőfi) téren álló Árpád-házi Szent
Erzsébet templom története a
XIII. századig vezethető vissza,
elődjét a tatárjárás körül építhették és 1244-ben már állt. A XV.
század végén gótikus stílusban
építette át Ellerbach János, majd
1731-ben Batthyány Lajos nádor
kívánságára barokk stílusban átépítették. A templomtól északra,
a mai Faludi Ferenc utca 3. szám
alatt szintén azonosítható a középkori plébánia telke. A plébánia
ma is itt áll, alaprajzi elrendezése
az 1784-es, 1857-es és 1867es térképeken azonos.

A neogót stílusban épült evangélikus
templom 1888. óta a város ékessége.
A templom a várost reguláló életenergetikai vonalakra szervezve
épült, a valamikori római hadiúttal
párhuzamos interferencia tengelyen.
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A vízen járókat óvja a Rába-híd mellett felállított, klasszicista stílusú,
hatoszlopos gloretti alatt Nepomuki
Szent János 18. századi szép barokk
szobra. Korábban piramis tölgyfák
koszorúzták.

A 19. században a két különálló épület a gazdag Heiszig kereskedőcsalád
és a Vas Megyei Takarékpénztár tulajdona volt. A század végén építették
össze őket eklektikus stílusban.
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Védett lakóházak

Védett középületek
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Régészeti leletek • Mónus Illés utca, 33 hrsz.

Az egykori vizimalom maradványai feltárás után és még a visszatemetés előtt, 2007. június 6-án.
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Helyi védelemre méltó örökségünk
24Szabadság tér épületei
A

A Gazdatiszti ház

Az örökség mint érték fenntartása és fejlesztése szempontjából
alapvető, hogy a helyi társadalom a maga szintjén és képességei
szerint ezeket az elemeket egyértelműen értékként azonosítja,
múltjának, vagy jelenének kiemelt hordozójaként tekintsen rá. Ez
az alapfeltétele annak, hogy a településen jelen lévő bármely érték
megőrzése, bemutatása és fejlesztése a helyben élőkben megfogalmazódva gyökeret verjen.
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26 avató 2010. október 28-án.
Főtér
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Templom, harangláb, imaház
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Alsóberki Sarlós Boldogasszony
templom feltárulása a temető
felől.
A templom szentélye mögött
emelt átjátszótorony deszakralizációs hatásának enyhítése
még várat magára.

A Felső-berki harangtorony az
egykori katolikus templom maradványa, melyet a hívek szépen
tataroztak.
Az egykor megszentelt szentély
továbbra is tisztelendő - leginkább
kertépítészeti gondoskodással.

A város nevezetességei közé tartozik az 1788-ban épített, majd
1824-ben toronnyal ellátott
református templom, melynek
belsõ falát 1948-ban Haranghy
Jenő freskóival díszítették.
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Az egykori izraelita zsinagóga ábrázolása képeslapokon ( mai Széchenyi
utca - Dienes Lajos utca sarok)
és az Imaház a mai állapotában a
Kossuth Lajos utca 27. szám alatt.
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Mindennemű fejlesztés első lépése az értékek rögzítése kell,
hogy legyen. Minden megújulás
csakis a múltból eredeztethető,
a megőrzött történelmi és kulturális értékekre kell építkezni.
A múlt iránti tisztelet kifejezésében viszont mai eszközöket
is lehet alkalmazni, főleg akkor,
ha a korábbi minőséget ma már
nem vagyunk képesek reprodukálni. Olyan építészeti, kertészeti és társművészeti megol-

Keresztházak, Lourdes-i barlang, keresztek
dások jöhetnek szóba, melyek
könnyen kapcsolatba hozhatók
a Hellyel, beleolvadnak annak
arculatába, anélkül is, hogy külön-külön definiálnunk kellene
azokat. Ez maga az illeszkedés,
a folyamatosság élő hagyománya és egyben művészete.
Szakrális építészet csak az Ég
és a Föld jegyben járásával jöhet létre. Ez az a kegyelmi állapot, amikor az alkotó, felismerni
és értelmezni tudja a hely élet-

energetikai rendszerét. Ezen
valós ismeretből eredeztethető
minden további következmény:
így a hely kiválasztása, a szakrális tér méretének, arányrendszerének, valamint részletképzésének meghatározása is.
Városközpontok, településkapuk, gázlók, kőkeresztek, utcák
vonalvezetése, később a templomok is e rend szerint kerülhettek összhangba a teremtő
renddel.
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Immaculata

A Szabadság téren, a régi városházával szemben, azonban nem szolgai szimmetriában
áll, az 1822-ben Batthyány Fülöp által szülei emlékére emeltetett Mária Immaculataszobor, melynek több más korábbi felállítási
helye is ismert a téren belül.
Kétségtelen azonban, hogy leginkább jelenlegi helyén, a Város fő ütőerén állva, képes a
Női minőség szent energiáit működtetni.
Ehhez szükséges volt a vele harmóniában
rezgő főtéri arányok közelmúltban történt
helyreállítása, továbbá olyan profán elemek
eltávolítása is, mint az évtizedekig a Szent
György-háló tengelyen működtettett városi
illemhely elbontása. Messze meghaladná kiadványunk kereteit annak kifejtése is, miért
meghatározó jelentőségű például a szovjet
katonák célkeresztjében elpusztult liliomos
puttó visszahelyezése a szobor lábazatára.
Közelségében Vas megye máig egyetlen
egész alakos Kossuth-szobra áll, melyet
Horvay János alkotott és Kossuth Ferenc jelenlétében avatták fel 1907. október 6-án.
Az Árpádházi Szent Erzsébet templom szentélye mögött áll IV. Béla királyunk szobra, míg
a templomkertben, a nyugati kapu előterében Szent István király és Gizella királyné
szobra látható.

Jelentős szobrászati alkotások
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Emlékművek

Válogatás védelemre javasolt lakóépületekből
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Megőrzésre
méltó szép részletek
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Országosan védett, illetve védelemre tervezett természeti értékek
42Várkert
A

A körmendi-kastélypark országos jelentőségű védett természeti terület. A XVII. században
a jelenlegi kastélypark helyén
gyümölcsös- és méhészkert
állt, melyet 1735-re barokk kastélykertté alakították, az 1810es évekre pedig befejeződött a
park angolkertté alakítása is. A
kert állapota a második világháborút követően romlott, elsősorban a talajvízszint változása miatt rohamosan pusztulni
kezdett az idős fák állománya.
A tájképi kertnek tekinthető
„várkert” értékét a Rába-ártér
gyertyános-kocsányos tölgyeseinek évszázados tanúfái, a
különösen terebélyes, idős platánfája, több mint száz éve telepített lombfái (vasfa, tulipánfák,
bükk változatok, stb.) mellett,
természetközeli állapota miatt,
az ártéri ligeterdőkhöz kötődő
állatvilága adja.
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A park története szorosan
kapcsolódik a várkastély, és a
Batthyányak történetéhez. A
Batthyányaknak meghatározó szerepük volt a XVI. század
második felében lévő magyar
díszkertkultúrában. A mai kastélypark nyomainak megjelenése a XVII. század első évtizedeire tehető, miután 1605-ban
Batthyány II. Ferenc vette meg
a birtokot. A XVIII. századi, új
típusú kastélyt nagyszabású,
az épülethez kapcsolódó, geometrikus alaprajzú, látványos
és ünnepélyességre törekvő,
Versailles-t idéző park övezte. A
kastélyegyüttes, és a kert – barokk átalakítási terveit egy olasz
építész, Donato Felice de Allio
készítette. Chevreux kapitány
idejében, 1770-78-ban történt
a kastély körüli barokk park első
átépítése is.

A magyar kert - mint Körmend országosan is egyedülálló öröksége
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Az ifjú Batthyány Lajos gróf
1775. körül kezdte meg a park
átformálását. A kastély 1799es leltára szerint Johann Martin Fishernek, a kor leghíresebb
bécsi akadémiai szobrászának,
több, 1786 előtt készített műve
állt a kastélykertben, a még ma
is álló Vertumnus és Pomona,
valamint Zephirus és Flora
szoboregyüttesek. Továbbá a
leltár még említi a Mercurius és
Jupiter, illetve a Szükségszerűség elnevezésű szobrokat.

A Kybelé istenanya szobor, a
Gessner emlékkő, és a tó lefolyása mellett levő nimfa-oltár
is Johann Martin Fisher munkái.
A XVIII. század utolsó éveiben
megkezdődött a klasszicista átalakítás, amely a barokk időkhöz
hasonlóan, most sem választható el a kert átépítésétől.
A kastélyparkot 1795-1810. közötti későbarokk korban alakították át tájképi kertté, így a XIX.
század közepére kialakult jelleg
ebből a korból való.

A körmendi Várkert valójában
az egyik utolsó tanúja az egykori magyar kertek létezésének.
Miközben tanuljuk, csodáljuk és
védjük a barokk és angol stílusú
kertművészet emlékeit, fel sem
merül - ma még szakmai körökben sem -, hogy ezek a kertek
a szerves műveltségű kultúrák
kertművészetéhez viszonyítva
csupán azoknak kései, szinte
csak az esztétikai élményekre
szorítkozó egyszerű vetületei.
Körmend élő tüdeje, minden
későbbi átalakítás ellenére (pl.
barokk kert, angol kert, fácános
kert, utoljára városi közkert, és
erdő) megőrizte a magyar kert

hagyományos elemeit: a mai
napig beazonosítható még a
Nap, a Hold és a Béke kertjének
szenthármassága.
Sajnos még az a tény sem
vált közkinccsé, hogy anno a
Batthyányak főkertésze kapott
felkérést Mexikóban I. Miksa
császár kertjének kialakítására. Pedig még a növénylista is
ismert, amivel áthajózott az
óceánon. (Lásd. a Mexikó város
melletti Castillo de chapultepec
kastélyt és parkját. A bécsi
Hofburgban kiállításán festmény is látható a kertről.)
A Nap kertje a központi Obeliszk
által kitűzött napvágások sze-
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rint kialakított nyíladékok által
lett kitűzve. (Értsd. még: NYÍL-ADÉG) Ezek megegyeznek a korábban bemutatott régi térképeken
állandósult allék tengelyeivel. A
Nap kertjének ismerete nélkül
ezen ún. „semmibe vezető” sétányok oka és értelme meg sem
ismerhető!
A lenti felmérési rajz a márciusi
nap-éj egyenlőség vizsgálatakor készült 2009-ben.
A kép a Napvágás irányából készült visszatekintés az obeliszkre. A erdőtisztítások elvégzését követően helyreállt a régi
rend, az évkör kitüntetett napjain a Nap újra bejárja a kertet.
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A Hold kertje a helyreállított tó körüli terület. Mivel a Rába-folyó
hosszú évtizedek óta nem járja be éltető áradásaival (Értsd. még:
ÁR-ADÁS) az egykori ártéri erdőt, és a „mederkezelés” folytán normál vízszintje is métereket süllyedt, új elemként vízutánpótlásról is
gondoskodni kellett a történeti kert vizet szomjazó flórájának megőrzésére. Ennek érdekében meanderező szikkasztó-patak létesült
a kert erdősült részén, hidakkal, átereszekkel és vízkivételi művel.
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A Béke kertje sajnos a Várkert
távolabbi, napjainkban a 86-os
számú főközlekedési úttal elválasztott területére eshetett,
talán éppen a szennyvíz tisztító
telep területére. Helyreállítása
ezért szinte lehetetlen.
Nagy fokú leleményességgel, a
megmaradt területen belül kell
tehát majd újra fellelni a „béke
szigetét”.

Fáradságos munkával a közelmúltban újraéledtek a sétányok,
vízhez jutottak a szomjazó fa
matuzsálemek.
Az emberek számára, a park
gyógyító helyein kőpadok létesültek. Megtörtént a magyar
kert néhány, eddig rejtőzködő
elemének bemutatása is: így
közreadatott a „közelültetett
fák” titka is.
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A Dobogó
A Dobogó-erdő tanösvény
Körmend-Horvátnádalja felől
közelíthető meg. A Pinka és a
Rába árterébe nyújt betekintést, megismerteti a környék
élővilágát: - a jellemző növényeket és állatokat, az özönnövények terjedésének problémáit.
A terület árvizes időszakban
járhatatlan. A legnagyobb figyelmet az erdő a tőzikék virágzásakor élvezi, tavaszonta.
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Történelmi településrész

ELTÉRŐ ARCULATÚ TELEPÜLÉSRÉSZEK
Jelkulcs:
Történelmi településrész
Kialakult településrész
Átalakuló településrész
Jelkulcs: Gazdasági terület
Történelmi településrész

Tervezett gazdasági terület

Kialakult településrész

Üdülő településrész
Átalakuló településrész
Természeti érték
Gazdasági terület
Tervezett gazdasági terület

Üdülő településrész

Egyéb jelölések:

Jelkulcs:

Természeti érték

Történelmi településrész
Kialakult településrész
Átalakuló településrész

Természetes vízfelület

Gazdasági terület

Tervezett gazdasági terület
Üdülő településrész
Természeti érték

Egyéb jelölések:
Közigazgatási terület határa

Jelkulcs:

Történelmi településrész

Egyéb jelölések:

Kialakult településrész

Természetes vízfelület

Átalakuló településrész

Közigazgatási terület határa

Természetes vízfelület

Gazdasági terület

Tervezett gazdasági terület

Közút hálózat

Közút hálózat

Üdülő településrész

Tervezett közút hálózat

Természeti érték

Vasút

Közigazgatási terület határa

Egyéb jelölések:

Természetes vízfelület

Közigazgatási terület határa

Tervezett közút hálózat

Közút hálózat

Közút hálózat

Tervezett közút hálózat
Vasút

Vasút
Tervezett közút
hálózat
Vasút

Felsőberkifalu
Felsőberkifalu

Horvátnádalja

Horvátnádalja

Alsóberkifalu

Alsóberkifalu

53

A történelmi településrész az
Óváros régi részét foglalja magában, melynek régi épületállománya az Örökségünk fejezetben áttekintésre került. A
hagyományos oldalhatáron álló
beépítési mód mellett itt jellemző a zártsorú beépítés is.
Az épületek jellemzően vakoltak,
cserép fedésű, egyszerű szerkesztésű magas tetővel készültek. A városi térfalakat földszintes és emeletes házak alkotják
úgy, hogy érvényesül a központ
felé haladva az intenzívebb és
magasabb beépítés.
A szerves fejlődés eredményeként romantikusan zeg-zugos,
nem rendeződik racionális hálózatba. A zöldfelületek a közterületeken jelennek meg. Fasorok
létesítésére a kiszolgáló utcák
szűk keresztmetszete csak korlátozottan nyújt lehetőséget.
A Körmendhez csatolt régi falvak
közül legegységesebben megmaradt horvátnádaljai főutca
ugyancsak történelmi településrész besorolást kapott. A belvárossal ellentétben itt a fésűs
beépítési mód, a telek használat
hagyományos rendje adja meg a
településrész karakterét.

Kialakult településrész
54

Kisvárosias településrész
A belváros vegyes rendeltetésű területein már szabadon álló, sorházas és csoportházas beépítési mód
is megtalálható. A lakótelepek karakterét a közel egy időben, típustervek alapján úszótelkeken megvalósult több szintes épületek adják. Jellemző a közterületek rendezettsége, a nagy kiterjedésű intenzíven gondozott zöldterületek.
Itt találhatók az iskolák, a közintézmények és vendéglők többsége, a sport- és a közlekedési létesítmények is.
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Kertvárosias településrész
Kertváros alkotja Körmend legnagyobb részét; egyedi telkeken oldalhatáros vagy az újabbak esetében
szabadon álló házak nagy kertekkel képezik a város ezen hangulatos, magas életminőségű szövetét.
A mély telkek több lakótelekre osztása nyeles telkek kialakítása révén, valamint az egy telekre építhető 4-6-8 lakás engedélyezésére nagy igény mutatkozik. Ezen, a megörökölt településszerkezettől és
telekhasználati rendtől eltérő új építési szokás befogadása a történeti településrészeken igen nagy körültekintést igényel, mert évszázados rendet csak akkor szabad felváltani, ha biztosak vagyunk abban,
hogy az új az magasabb életminőséget eredményez.
A kertváros arculatának elkerülhetetlen eleme a ’60-as évek modern építészetének általánosan elterjedt típusa - a 10x10m-es kontyolt kockaház. Megtalálható továbbá a ’70-es-’80-as évek több divatirányzata is: két szintes, rossz arányú házak, emeleten utcára néző erkéllyel, eltolt félnyeregtetős
épületek, stb. Szerencsére a „szoc-reál“ ikerházak, az ún. mai amerikai típusú CK-házak vagy az újabban a villaépítészet utánérzéseként keletkezett „hungarocell-barokk“ és mediterrán neo-kúriák nem
jelentek még meg tömegével a városban. Fel kell készülni arra, hogy felmerül az igény a legújabb divat
szerinti szürke-fekete ablakos lapostetős jelenségek építésére is, mivel ezen irányzat kissé manipulált
„hívószava”: - a környezet védelem és az energia-hatékonyság.
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Jelentősebb
városi zöldfelületek
A Kastélypark hatalmas zöldfelülete a város tüdeje, de a város
zöldfelületi ellátottsága ezen
túlmenően is jónak mondható.
A járdákat, sétányokat kísérő
növénykiültetések és sövények
gondozottak.
A közterületek - főleg a városrészek alközpontjaiban - fejlesztendők, melyhez a közeljövőben
megvalósuló „Zöld város kialakítása” program jó például szolgálhat.
Az általános közterületekéhez
képest az üdülőterület a Rába-parttal, a szakrális emlékek
környezete valamint a sírkertek
területe eltérő arculatot hordoz,
fenntartásuk más-más koncepciót és fenntartást igényel..

Átalakuló településrészek
64

Az újonnan beépített területek
lehetőséget és kihívást is hordoznak egyben a településkép
fejlesztés szempontjából: - Miközben ugyanis ezen építkezések során, többlet költség
mentesen lehet megkövetelni
a legalapvetőbb településképi

illeszkedési szabályokat - így
a tömegformálás, tetőhéjalás,
anyaghasználat rendjét - itt lenne helye teret engedni a modern
kor eddig még nem próbált építészeti-technológiai vívmányainak is.
A Településkép-védelmi arculati
kézikönyv szakmai korlátja abban áll, hogy - mivel a meglévő,

a kialakult településszerkezetet,
épületet, karaktert képes csak
bemutatni, - nem képes előre
vetíteni az elkövetkező korszakok ideális épített környezetét,
amennyiben az eltérne a korábbi mintáktól. Ezért az új kezdeményezések helyes megítélése
mindig is a főépítészi munka feladata marad.

In memoriam ...
Országos fejlesztések során
bizonyos áldozatalok meghozatala nem szokatlan, sőt elfogadható is, amennyiben az nyilvánvalóan közérdeket szolgál.
Az M8 gyorsforgalmi úthálózat
építése nemzetgazdasági szempontból valóban indokolt.
Városunkban ugyanakkor meglehetősen szokatlan, soha nem
próbált folyamat, amint a gyorsforgalmi út nyomvonalában eső
házak és két helyileg korábban
védett épület elbontásra kerül.
A következő oldalakon a hamarosan eltűnő utcarészeknek állítunk emléket...

Szanálásra kerülő utca

Új kertvárosi lakóterületek
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Gazdasági területek
68

A gazdasági területek megjelenése általában összefügg a
településkapuk látványával. Az
egységes megjelenését az eltérő technológiai igény miatt általában nem lehet elvárni, az alkalmazott színvilágot pedig sokszor
megköti az adott vállakozás arculati kódexe. Ezért a rendezett
közlekedési területek és az egységes koncepció szerint megvalósított parkosításra kell helyezni a hangsúlyt.
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Üdülőterület
70

71

Élet a Rábán
72
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JÓ PÉLDÁK, AJÁNLÁSOK - MEGÚJULÓ VÁROS
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Jó példák utcabútorok kialakítására - a világhálóról merítve...
80
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Lehetőség közkertek, szakrális emlékek méltó környezetének
kertészeti kialakítására
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Örök érvényű ajánlások 1824-ből
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ÁBRAGYŰJTEMÉNY

87

Az ábragyűjtemény, mint bármely automatizmus, csak gondolatébresztőként szolgálhat értékvédelmi ügyekben. A gyűjtemény
nélkülözi a hely, a rendeltetés, a természeti és épített környezet ismeretét. Alkalmazása a település főépítészével történő egyeztetés
során nyer majd értelmet.

tetőidomok, tető hajlásszög

épületmagasságok illeszkedése
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FELHASZNÁLT IRODALOM
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Körmend város településfejlesztési és településrendezési eszközei és ezen dokumentumok
megalapozó munkarészei.
Geo-biológiai szakvélemény Körmend város életenergetikai rendszeréhez (Somlósi Lajos, 2004.)
A körmendi Belváros régi térképei EGYségben
ábrázolva a településszerkezetet meghatározó
ÉLET-energetikai rendszerekkel • 1630-1867.
(Rápli Pál főépítész, 2004.)

kisvárosias beépítés
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Forrásként használt linkek:

http://tak.lechnerkozpont.hu
http:// www.kormend.hu
http:// www.vaskarika.hu
http:// www.vasteir.hu
http:// epiteszforum.hu
http://google.com
http://pinterest.com

A Címlapon, a 2., 15., valamint a 62. oldalon Juhász Balázs fotóművész felvételei, míg a 69. és a
71. oldalakon Wolf Ferenc légifotói láthatók.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik
az elmúlt évtizedekben Körmend építészeti és
természeti örökségének megőrzéséért fáradoztak, hiszen ez a településképi arculati kézikönyv
az ő munkájuk lenyomata is.
Rápli Pál főépítész
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