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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Tardosiak,
Tisztelt Érdeklődők!
A legtöbb Tardosra érkező látogatót megragadja a látvány, hiszen bármelyik irányból is érkezzék,
szép és különleges képpel fogadja őt a Természet: kis falunk a Gorba és Gerecse ölelésében várja az
utazót. Ez a természeti környezet máris sugallja és meghatározza, hogy milyen mederben csordogál
itt az élet. Eleink ide érvén ennek szellemében alakították ki házaikat, évszázadok alatt többé-kevésbé ehhez igazodott az épített környezet.
Ez a kiadvány ezt a fejlődést is hivatott olvasmányosan mindenki számára érthető módon bemutatni. Megérthetjük, beláthatjuk, hogy Tardos miért lett ilyen, mik azok az értékek az utcákon, a
házakon, kerítéseken, falakon, amik igazán jellegzetessé és egyedivé teszik lakóhelyünket.
Ezzel már meg is mutatja számunkra az irányt, hogy átalakításaink (felújítások) és bővítéseink (új
építkezések) során, mely szempontokat érdemes és javasolt figyelembe vennünk.
Hogy ha otthon vagyunk, valóban otthon is legyünk Tardoson, hogy érezzük a Természet és az Ember összhangját, hogy amit a telkeken és tereken létrehozunk, méltón tükrözze az első Tardosra
érkezés élményét.
Együtt egymásért, együtt Tardosért!

Csabán Béla
polgármester
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BEVEZETÉS
A kézben tartott Településképi Arculati Kézikönyv olyan leírások és ajánlások gyűjteménye, mely Tardos mai és jövőbeni településképi arculatát kívánja megismertetni az olvasóval.
A kézikönyv használója lehet mindenek előtt Tardos lakossága és a település döntéshozói. Javasolt a könyv olvasgatása mindazon szakemberek számára is, akik a település fizikai, vagy természeti környezetébe beavatkoznak, akik azt alakítani kívánják.
Fontos megismernie a kézikönyvet annak, aki már lakója vagy lakója készül lenni Tardosnak, de leginkább annak fontos, aki
Tardoson házat, egyéb építményt tervez létrehozni.
Útmutatásaival és javaslataival a könyv szemléletet kíván formálni, irányt mutatni azok számára, akik tetteikkel Tardos településképi arculatát befolyásolják. A Kézikönyv azok számára is útmutatóul szolgál, akik meg kívánják ismerni bármilyen céllal
Tardos épített és természeti értékeit, kialakult településképét és annak az elkövetkező időkre tervezett alakulását.
A falu múltjának és jelenének megismerése segít megérteni a falu számára fontos helyszíneket, felfedezni a meglévő értékeket,
melyeket védeni és megőrizni kell a magunk, s az utánunk jövő generációk számára. A kézikönyv, ha betölti szerepét, akkor
hozzájárul a helyi közösség egyetértésén alapuló, közösen vállalt és egymástól kölcsönösen elvárt értékrend kialakításához.
Annak megformálásához, mely a harmóniát, a nyugalmat, s az elhagyni nem kívánt otthonérzetét és biztonságát adja.

Tardos felülnézetből
a Bánya-hegy felé tekintve

A Kézikönyv létrehozását a Településkép védelméről” szóló törvény rendelte el. A törvény a települések közösségére bízza
“
annak eldöntését, hogy miként alakuljon a jövőben a saját környezetük. Arra ösztönöz, hogy a helyi lakosság határozza meg
milyen épített és milyen természeti értéket tart fontosnak és megóvandónak a településen belül. A településképi arculati kézikönyv jelen formája és tartalma az idők előrehaladtával feltételezhetően változni fog, minthogy a környezetünk sem állandó.
Idővel megtartva az alapértékeket más-más válik fontossá, vagy mintaadóvá. Ezért az arculati kézikönyvet időnként meg kell
újítani, felül kell vizsgálni, vagy csak egyszerűen ki kell egészíteni néhány újabb környezeti elem bemutatásával, hogy naprakészen töltse be a szerepét. 		
E könyv tehát egy folyamatosan változásra szánt dokumentum, melynek tartósságát az elkövetkező idők fogják igazolni. Ha
hosszú időre szól, az azt bizonyítja, hogy helyes elveket és meghatározásokat tartalmaz.
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Azt jelenti, hogy valójában a helyi lakosság, illetve Tardoson élők egyetértésével és közös akaratával alakuló településképet
kívánja formálni a javaslataival, az értékekre való rávilágításaival.
A kézikönyvben szereplő javaslatok elfogadásához meg kell ismerni a jelen állapotokat, a múltbeli eseményeket, amelyek befolyásolják a településképet. Ugyanakkor el kell képzelni egy olyan jövőképet is, mely befogadója tud lenni az egyéni építési
szándékoknak, s a konszenzusra (közmegegyezésre) épülő fejlesztési elgondolásoknak.
A településképi arculati kézikönyv Tardos Község teljes közigazgatási területére készült, mint ahogy a vele egy időben kidolgozott településkép-védelmi rendelet is. A rendelet e kézikönyvben szereplő ajánlásokon, megállapításokon alapul. A kézikönyv
nem tartalmaz kötelező szabályokat, előírásokat. Alkalmazása során minden esetben figyelembe kell venni az országos és a
helyi érvényű szabályokat, melyek a településképet és az építést befolyásolják, s nem utolsó sorban a települést ismerő és értő
főépítészi javaslatokat.
Tardos látványa, háttérben a Gorba-hegy

A kézikönyv egy olyan eszköz, mely bemutatja a települések természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzőket és megmutatja, hogy miként érhető el azok minőségi formálása. A kézikönyvre épülő rendelet pedig településképi követelményeket fogalmaz meg, olyan módon, hogy a kézikönyvben szereplő javaslatok és minták segítségével létrejöhessen az önkéntes jogkövetés, az egyéni tervezési szabadság, mely a település karakteréhez illeszkedik.
Az ország településeinek kinézete, arculata hogyan alakul, az mindig hosszabb időtáv eredménye. Napjainkban rendkívül felgyorsult egyes települések arculatának, közösségi tereinek átalakulása, lakó és egyéb rendeltetésű területeinek kiépülése. A
közterületek, a közösségi élet szinterei, melyek árulkodnak a közösség szokásairól, értékeiről, sőt még az összetartozás érzéséről is. Ezek folyamatos átalakulása, mint ahogyan a magánterületek képének formálódása is a mindenkori helyben lakókról
adnak vizuális információt.
A településképi arculati kézikönyv egyik célja a település fejlődésének, örökségének településképi és településszerkezeti szempontból történő bemutatása, az eltérő karakterű településrészek lehatárolása és jellemzése. Teszi ezt azon legfőbb cél érdekében, hogy útmutatója, segédlete legyen a Tardoson építeni, átalakítani, vagy bármi más olyat tenni kívánók számára, akik
tagjai ennek a csodálatos vidékre, a Bikol-patak völgyébe települő közösségnek.
Tardos látványa a Szélhegy felől
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TARDOS BEMUTATÁSA
„Voltunk,
vagyunk,
leszünk!”
(telepesek)
Tardos a honfoglalást követően a Tarján törzs Tardos nemzetségének szálláshelye volt. A Tardos helynév puszta személynévből
keletkezett magyar névadással. 1954-1993 között Tardosbánya” néven szerepelt, sokan még ma is így ismerik. Korábbi
“
Tardosbánya nevét márványbányájáról” kapta. A tardosi mészkő különleges színe miatt kedvelt alapanyaga az építéseknek. A jura
“
korban a Dachsteini Mészkő felett egy halvány rózsaszín árnyalatú üledék rakótott le, melyre később sötétebb vörös színű rétegsor
ülepedett le. A kőzetet eltérő hatások érték, emiatt nem tömörödött össze annyira, nem vált annyira keménnyé, hogy igazi márványnak lehessen besorolni. Ennek köszönhető, hogy könnyebben megmunkálható. Jelenleg is intenzív bányászati tevékenység
folyik a községben. A felhagyott bányarészeket pedig előszeretettel látogatják a sziklamászók és a geológia szerelmesei.

A Gorba-hegy lábánál

TERMÉSZETI, TÁJI ADOTTSÁGOK
Tardos a Gerecse-hegység központi részén, két párhuzamos hegyvonulat közötti völgy összeköttetésében települt. A hegység többi
részétől jól elkülöníthető a tektonikus (a föld kérgének mozgása által keletkezett) eredetű tágas völgy, a Tardos–Vértestolnai
Medence, melynek északi részén fekszik a község. A tardosi félmedence” a Gerecse legmagasabban fekvő medencerésze, melynek
“
vizét a Tardos környékén eredő és Süttőnél Dunába torkolló Bikol-patak vezeti le északi irányba. A Bikol-patak nagy íven öleli fel
a szántóterületeket, majd áthaladva a településen a Malom-, illetve a Bikol-patak völgyében fut északra a Duna folyó felé.
A tardosi Bánya-hegy és környéke felszíni vízfolyásban szegényebb, mert a falut körülvevő hegyekben – ellentétben az egész
hegységet jellemzőkkel – sok a víznyelő.
A mintegy 290 méteres tengerszint feletti magasságú medence a Gerecse legmagasabban fekvő betelepült lakóhelye. Magas
hegytetők veszik körül, melyek közül nem egy meghaladja az 500 méteres magasságot is (Öreg Kovács, Gorba-tető, Pisznice és
a Gerecse). A Gerecse-hegység táji megjelenését meghatározza, hogy a rögök oldala gyakran meredek, és messziről virít rajta
a kopár mészkő vagy dolomit. Dél felé, Vértestolna irányába dombsági jellegű terület található. A déli irányban nyitott, többé-kevésbé sík területet a Gerecse zárt erdői ölelik körbe.
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A „márványbánya” a hegytetőn

Tardos elhelyezkedése tájképi szempontból rendkívül kedvező. A község csak délről nyitott, a többi irányból körül veszik a dombok,
erdő borította hegyek. Az északról dombok által körülölelt falu látványa fogadja, a Tata felöl érkezőt, amint a hullámzó felszínű
Hajni Berek mellett elhalad. Vértestolna irányából megközelítve a falut, a Bikol-patak völgyét elhagyva néhány lankás dombhajlat
után az Öreg falusi forrás” völgye következik, mely már a belterületi határ közelében van. A Bikol-patak által járt viszonylag sík,
“
illetve északi irányba lejtő területen a medencét nyugatról a Gorba-tető, kelet felől a Bánya-hegy veszi körül. A tájban a hegyek
látványa érvényesül a legmarkánsabban. A kilátásvédelem legfontosabb területei a magaslati pontok, ahonnan páratlan rálátás
nyílik a környező tájra.
A település közigazgatási területének mintegy fele része a Gerecsei Tájvédelmi Körzet országos jelentőségű védett természeti
területének. Tardos része a 20103-ban megalakult, 29 települést tartalmazó Gerecse Natúrparknak, melyet az Által-ér Szövetség
működtet.
A Natúrpark jelmondata kiválóan illik Tardosra: Ahol a források vize és a zarándokutak csendje a sasbércek világával találkozik.”
“
Tardos kiemelkedik a Natúrparkon belül a többi település közül a kőbányászati múltjával és annak jelen gyakorlatával. Említésre
méltó a Malom-völgyi turisztikai célpontjával, a szlovák nemzetiségi hagyományok Fekete Lajos emlékházban jelentkező kiállításával és rendezvényeivel, vagy a Régi rádiók múzeumának gyűjteményével.
TARDOS BELTERÜLETE, TELEPÜLÉSSZERKEZETE
A falu közigazgatási határa mintegy 2.330 hektáros területet ölel fel. Ennek közel 6 százaléka belterület. A belterület mára kialakult
szerkezetét Bikol-patakra felfűzött öreg és új településrész adja, amely, mint a pillangó két szárnya kifeszül az erdők öblében.
A község településszerkezetéből jól látható a falu fejlődése. A történeti településmag a falu fő utcáját képező Templom tér mentén,
annak környezetében alakult ki.
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A település nyugati felén, a Gorba hegy lábához húzódva települt az Öreg falu. Ennek gerincét képezi a Templom tér kettős utcája,
mely orsós kialakítású. A Templom tér nyugati végéhez kapcsolódó falurész görbe utcái, (a Szent Flórián utca és az Alkotmány
utca) a változatos domborzathoz igazodtak. A község orsószerűen kiszélesedő főutcáján áll az 1775-ben épített, barokk stílusú
római katolikus műemlék, a plébániatemplom.
A jellegzetes utca-udvaros beépítési szerkezetű faluközpontban található a Kossuth-díjas Fekete Lajos turkológus szülőháza,
emlékszobája és a helyi néprajzi kiállítás, valamint Vörös Gábor tardosi születésű képzőművész emlékkiállítása. Érdekes látnivaló
még a faluban a Régi Rádiók Állandó Kiállítása. A lakóterületen hosszan elnyúló telkekből álló telekszerkezet teret biztosít a hagyományos, mára visszaszoruló háztáji termesztésnek. A belső településmag fokozatosan északi és déli irányban is bővült kisebb
telekosztású, változatos (részben a korai építéshez mérten tájidegen) építészeti stílust eredményező beépítéssel (Fekete Lajos
utca, Szegfű utca).
A község keleti részén fekszik az új településrész. Az öreg és az újfalu találkozásában találhatók a falu intézményei úgy, mint
a Községháza, az Iskola, az orvosi rendelő, a Művelődési Ház, kissé távolabb az Óvoda. A Kossuth Lajos utcára merőlegesen nyíló
utcák szabályos településszerkezetet rajzolnak a kelet felé lejtő területen. Az ófalu”-val szemben e területet kisebb telkekre osz“
tották, amely megfelel a kor elvárásainak, háztáji termesztés e telkeken már nem meghatározó. A településrész utcái zöldsávval
kialakítottak, de egységes fasorok nem kerültek telepítésre, hiányos és változatos fajösszetételű fa- és cserjeállomány a jellemző.
Északi irányban az Arany János utcán át a Süttő felé vezető útra lehet kiérni, melynek belterületi határán található a Malom-völgy.
Itt szabadidős és kiránduló központ működik.
A település domborzati adottságai döntően meghatározták az itt megtelepedett emberek életét, lehetőségeit, ugyanis hiába irtották ki az erdőt, a talaj nem vált alkalmassá a növénytermesztésre. A művelésre megfelelő határ szűkössége más megélhetési
források kiaknázására kényszerítette az itt élőket. Elsődleges megélhetési forrásként a kőbányászatot kell említeni, de a történelem folyamán foglalkoztak az itt élők egyebek mellett mészégetéssel és faszénégetéssel is.
A falu bőven rendelkezik új lakóterület kialakításának lehetőségével, s a már kialakított területeken is vannak beépítésre váró telkek
nagy számban. A távlati fejlesztési elgondolások között szerepel a község fejlesztési koncepciójában egy árvízvédelmi szerepet is
betöltő tározó tó létesítése, mely a rekreációs célú idegenforgalmi keresletet lendíthetné fel Tardos iránt.
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP
Tardos tájképét jelenleg a települést három oldalról körülölelő dombságot borító erdőségek, valamint a település beépített területeihez közel elhelyezkedő mezőgazdasági területek (szántó, gyep) határozzák meg.
Tardos belterületének településképe rendkívül sajátos és változatos. Sajátos a ritkaság számba menő településszerkezete miatt,
valamint a domborzati adottságainál fogva. Változatossága előzőekből fakadóan abban is érvényesül, hogy az egészen régi, hagyományos építési formától kezdve a legújabb építési formák is megjelennek a falu egyes településrészén. Látványa változatos
térben és kiépülésének időbeli lezajlása következtében. Hagyományos hosszházas beépítést jelentő településrészek a falu központjában és annak nyugati és keleti irányú terjeszkedése révén kialakult településrészeken találhatók. Az említetteknél újabb
beépítésű –hajlított házas, vagy téglalap alaprajzú manzárd, vagy sátortetős házakkal beépített területek jelentkeznek délen,
valamint a keleti-délkeleti településrészeken, s az Új-telepi” részen. Legújabb beépítésűek a Fekete Lajos utca északi oldali
“

lakótelkei, a Csalogány utca, s a hozzá vezető Kossuth utcától induló utcák keleti szakaszaira nyíló telkek. Az utóbbi évek építészeit
formajegyeit képviselik a Vadvirág utcai és a Csalogány utca déli szakaszán megjelenő beépítések. A beépülés időrendjét leképezik
az építési stílusjegyek. Más a hatvanas-hetvenes évek kockaházainak” jellemzői, vagy a nyolcvanas-kilencvenes évek több-szin“
tes, óriás-lakóházainak karakterjegyei. Megint más az ezredforduló után felbukkanó mediterrán-típusú” házak, legfeljebb egy-két
“
szintre szervezett, de alapvetően nem a tetőtéri beépítéssel megnövelt tömegű épületek építészete.
Tardos faluközpontjában megjelenő arculata unikális, mely tardosi jellegzetességet képviselő utcaudvaros” beépülésű. A települési
“
tagoltság előidézője Tardos esetében a nemzetségek, rokoni csoportok szerinti elrendeződés, az úgynevezett hadas település”,
“
a nemzetségi településrend, mely előfordul a Kárpát-medence egész területén. Lényeges sajátossága a hadas település kialakulásának, hogy az azonos nevet viselő és egymással rokonságban álló családok vagy az egy nemzetséghez tartozók egymás közelében laktak. Ez a helyzet előállhatott úgy, hogy a rokon családok hajdanán egymás közelében telepedtek le, de kialakulhatott
úgy is, hogy az első foglaló család szaporodásával a fiak és unokák az ősi ház környékén építették föl házaikat. A nemzetségi
településrend megjelenési formája többféle lehet. Tardosra a hosszú és közös udvarok, utcává alakult udvarok a jellemzők.
TARDOS BEMUTATÁSA
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„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

Örökségünk megjelenik az épített és a természeti értékeinkben, az elmúlt korok történéseiként fennmaradt emlékeinkben, a létrejött közösségeink szokásaiban, a mindennapjainkat meghatározó lakóhelyi és
munkahelyi környezetünkben. Tardos története, szerzett öröksége
messzi időkre tekint vissza.
TARDOS MÚLTJA, KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE
Az első leletek, amelyeket a község határában találtak az őskori ember
jelenlétét igazolják. Az itt talált öt darab háromszög alakú, laposra és
két oldalról hegyesre csiszolt követ, a múlt század vége óta a Magyar
Nemzeti Múzeumban őrzik. A falu déli határában egy árpád-kori kúriát
tártak fel, azonban pénz hiányában az ásatásokat befejezték és az
alaprajzot megmutató falakat visszatemették. Az e helyen történő
megtelepedést valószínűleg a környéken található források eredményezték (a néphagyomány ezt szlovákul stara dedinske stadeni”
“
– ó falusi kutacskák néven emlegette), amelyek még később az 1800as években is el tudták látni a falut ivóvízzel.
A leletek alapján a következő, immáron virágzó telepet a rómaiak hozták létre a község területén, miután meghódították a Dunántúlt és
Pannónia néven a Római Birodalomhoz csatolták. A rómaiak 5. századig való itt-tartózkodását a Malom-völgyben talált leletek, a plébánia
építésénél fellelt római pénzérmék, valamint a Tóvik nevű határrészben
talált hasonló korú hálónehezék bizonyítja. Emellett a 19. században
Rómer Flóris kutatásai során kiderült az is, hogy a rómaiak már a vörös
mészkő bányászatával is foglakoztak és a provinciában számos helyen
fel is használták. A szomszédos süttői bányához valamint
a Dunaparthoz kőhordó utat is építettek, melyet még a középkorban is
használtak. (Az egyháztörténet is megőrizte a bányák ilyen korai hasznosítását.)
A Római Birodalom bukása után számos nép megfordult a Dunántúlon, Tardoson az avarok. A Gerecse oldalában feltehetőleg két
avarsánc emelkedik ki a talaj szintjéből, bár ezt egyenlőre még nem bizonyították.
Az avarok után a Dunántúl közel 100 évig a Frank Birodalom területéhez tartozik, egészen a honfoglaló magyarok érkezéséig, akik
899-es újabb támadásuk során már a Dunántúl nagy részét és a Duna északi bal partját – folyóvölgyeivel együtt – megszállják.
Tardos neve valószínűleg a honfoglaló magyarokhoz köthető, ugyanis Árpád fejedelem elsőszülött fiát említik Tarhos néven, aki
az ifjúsághoz kötődő Levente, és a Tarján- törzshöz tartozást jelző Tarchatsousz nevet kinővén a Tardu- Tardus nevet kaphatta”.
“
Ez a Tardos nemzettség miután megvívta csatáit, a Dunakanyartól nyugatra a Duna jobb partján, a Gerecse völgyeiben alakította
ki nyári szálláshelyét, míg ezzel szemben a folyó bal partján a Nyitra-Zsitva folyók közénél a téli szálláshelyét. Miután azonban
I. István kiépítette a magyar államszervezetet, a szálláshelyek elveszítették funkciójukat és faluvá, – mint Tardos – illetve monostori hellyé alakultak. Tardost – vagy egy részét – valószínűleg ekkor csatolták Karakó várához (a Marcal forrásvidékéhez közeli
földvár), majd 1204-ben Imre király kivette a tardosi birtokrészeket a vár tartozékai közül és márványfejtésre az esztergomi
káptalannak adományozta.”
A falut egy 1366-ban kelt agostyáni birtokmegosztási vita kapcsán keletkezett oklevél Kovácsival és Agostyánnal szomszédos
településként említi.
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Templomára az első biztos adat (nem
számítva az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzékben szereplő “Albertus de Turdos”
nevet, melyet egyesek Tardos plébánosával azonosítanak) II. Pius pápa 1464es bullája, amely Tardosról mint az esztergomi érsek fennhatósága alá tartozó
exempt községről szólt. Ez azt jelentette,
hogy ki volt véve a megyei egyházigazgatás köréből, és közvetlenül a pápának
volt alárendelve. Ugyancsak exemptnek
határozta meg az 1562-es nagyszombati zsinat és később Pázmány Péter
(1570-1637) összeírása is, mely plébániáját a török időkben megszűntnek említette.
A falu középkori jelentőségét az adja,
hogy határában voltak találhatók a középkori Magyarország legjelentősebb
kő- illetve “márvány” bányái.
A Gerecse-hegységet felépítő kőzetek közül kettő ugyanis különösen nagy jelentőséggel bírt és bír még ma is. Az egyik a jura
korban keletkezett világos és sötét vörös színű, tömött mészkő, a másik a sárgásfehér, barnásfehér színű, pliocén-pleisztocén
édesvízi mészkő (travertínó). Az előbbi a Gerecse hegység jellegzetes kőzete, az utóbbi a Duna mentén, több helyen is előfordul.
A vörös színű mészkő azért került márványként” a köz“
tudatba, mert megjelenési formája, tulajdonságai
(a kőzet tömött szövete, jó megmunkálhatósága és
polírozhatósága) a kristályos márványokhoz teszi hasonlóvá. A Tardosi vörös márványként” is nevezett kő“
zet vörös színét a vas-oxidtól kapja, mely az itteni kőzetekben hol vastagabb, vagy éppen vékonyabb
rétegekben lelhető fel. Kialakulása körülbelül 200 millió
évvel ezelőttre vezethető vissza. A mészkövet a földtörténeti folyamatokban magas nyomás és magas hőmérséklet érte, miáltal a kőzet részecskéi átkristályosodtak,
és tömör felületek alakultak ki, melyek változatos mintákat alkotnak.
A tardosi vörös márvány” középkori alkalmazásának
“
első korszaka a 12. sz. utolsó negyedétől a 13. sz. 70-es
évekig kísérhető nyomon. Felhasználásának legkorábbi
nyomai Esztergomban fedezhetők fel. A Szent Adalbertszékesegyház 1196 előtt elkészült nyugati díszkapujának
(Porta Speciosa) alaptónusát ez a vörös kő adta, melynek
alkalmazásában szerepe lehetett a Bizáncban nevelkedett III. Bélának (1172-1196).
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A korszakot végigkísérik a királyi család megrendelései; Esztergom mellett, a székesfehérvári temetkezőhelyen, a pilisszentkereszti ciszterci monostorban, Óbudán és a Margitszigeten. A 13. században tűnik fel az itteni vörös márvány a hazai templomokon,
székeegyházon, számos apátságon, de még az óbudai királyi palotán is.
Az 1543-ig (Tata török kézre kerüléséig) terjedő nem egészen kétszáz éves időszak alatt a vörös márvány használata földrajzilag
is szétterjedt.
Összességében megállapítható tehát, hogy a középkor második felében egy iparszerű, az országos kereskedelemben is jelentkező
bányászattal, kőfaragó tevékenységgel lehet már számolni. Ez a gyakorlat szolgáltathatott alapot a márvány építészeti tagozatoknak, reneszánsz stíluselemeknek a királyi építkezéseken való megjelenéséhez Mátyás (1458-1490) uralkodása idején.
Míg a román és gótikus stíluskorszakban elsősorban sírköveket faragtak ebből, más figurális munkákat ritkábban (bár Nagy Lajos
király ajándékaként gerecsei vörös márványból készült Nagy Kázmér síremléke a 15. sz. második felében), addig Mátyás uralkodása idején változott a helyzet. Feltehetőleg olasz építészei érdeme, hogy a budai, visegrádi, tatai építkezéseken építészeti célra
is felhasználták a tardosi vörös márványt.
A Modenai kodexben fennmaradt feljegyzésekből tudni lehet, hogy a tardosi és a süttői bányákból
42 hajó márványt szállítottak 1487-1489-ben Budára a királyi építkezésekre.
A tardosi bányákból feltehetőleg a Bikol-patak völgyében futó, kanyargós ám csaknem vízszintes
úton szállították ki a kőtömböket a Dunához.
A budai és esztergomi építkezések és az ott felhasznált vörös-márvány, mély benyomást tett a 16.
sz. elején Budán vendégeskedő, lengyel hercegre, Zsigmondra, aki gyakori vendége volt az esztergomi érseknek is. A Magyarországon szerzett élmények nyomán építtette bátyjának, János Albertnek,
krakkói sírkápolnáját gerecsei vörös márványból, és szintén hazánkból vásárolta a vörös márványt
az 1519-től folyó Zsigmond kápolna építéséhez csakúgy, mint a krakkói templomok díszítéséhez.
A 14. sz. második felétől a 16. sz. elejéig tehát jelentős és nagy volumenű bányaművelés és erre
épülő kőfaragó ipar virágzott a régióban, elsősorban Süttőn és Tardoson, amire jelentős fuvarozó
ipar épült, mindezt azonban a török háborúk teljesen tönkre tették.
Bár a török alatt a terület jó része elpusztult, nem vált teljesen lakatlanná a környék.
A bizonytalan körülmények azonban nem tették lehetővé, hogy a tardosiak a faluban megmaradjanak. Az 1699 után megkezdődött új egyházi birtokösszeírás Tardost Gutához tartozó pusztaként
említi és 1714 előtt az is maradt.
A falu betelepítése 1725-ben történt a felvidéki Nyitra vármegyéből származó szlovákokkal, akik
nem a középkori falu területére költöztek, hanem attól egy kilométerre északnyugatra építették fel
új házaikat. A betelepítési szerződésben megemlítik, hogy “… mivel ugyanitt egy romos kőtemplom
van, amelyet csekély költséggel helyreállítható lenne, amit a tiszttartó kötelessége ezek szerint megbízni őket, hogy úgy dolgozzanak, hogy a templomot lehető leggyorsabban helyreállítsák.”
Tehát ha a középkori falu házai nem is, a középkori templom jórészt épen vészelte át a török pusztítást, és a legszükségesebb javítások elvégzésével egészen az 1760-as évekig használták is.
A gyerekek oktatása 1747-től már rendszeres volt, de iskolát csak 1777-ben építettek a falusiak a
maguk költségén az uraság által biztosított kőből és téglából.
Az élet azonban nehezen indult. Egy 1736-os forrás így írja le a körülményeket “… és mivel nem régiben találkoztak ide lakosok azért még szántóföldekbűl nem igen bővelkednek, melleket tsupa erdőkbül kölletik nékik elkészítni.”

ÖRÖKSÉGÜNK

16

Bél Mátyás pedig így foglalja össze a tardosiak lehetőségeit:
Tardos, szlovákok új települése, erdők között, mindenfelől magaslatok“
kal és hegyekkel körülvett ugyanolyan síkságon, mint Tarján és Héreg.
A falu környezete elhanyagolt és megműveletlen, az erdőket nem érdemes irtani, mégis a szlovákok nagyon törekednek, hogy ezekkel a munkákkal, s a kivágott anyagból háztartási eszközök készítésével tengessék valahogyan az életüket. Az esztergomi érsekség alá tartoznak,
akiknek a kegyességéből legtöbbet nyernek, mert különben nehéz életet élnének itt. A kőbányák, melyekből különféle ragyogó színű márványt fejtenek úgy látszik, ma különösen híressé válnak ”
Az 1754-es úrbéri jövedelmi összeírás alapján Tardoson adóztak egy
ritkán működő malom, valamint mészégetés és faszénégetés után, volt
továbbá mészárszék, kocsma és hizlalda is. A kőfejtés ekkor már folyt,
de az erdőből való nehéz kiszállítás miatt bérbe volt adva. Egy 1765-ös
úrbéri jegyzék szerint egyébként teljesen az uraságé volt.
A tardosi márványbányászat, amely csaknem egy időben indult újra
a betelepítéssel, fejlődésének nagy lendületet adott a 18. század közepétől országszerte meginduló építkezések sora.
A század végére sajátos munkamegosztás alakult ki a régióban, mely
szerint szinte minden környékbeli bányában tardosiak fejtették a márványt, a feldolgozás pedig Süttőn, Piszkén, Dunaalmáson folyt.
A márványbányák komoly hasznot jelentettek, kitermelésük fontos és
jövedelmező forrása volt az uradalomnak. A 19. század közepéről származó országleírások mindegyike említi e tevékenységet, mint a lakosság megélhetésének fő forrását. Fényes Elek azt írja Tardossal kapcsolatban:
legnagyobb kincse a Gerecse hegy alatt lévő márvány bányáiban áll,
melyek oly gazdagok, hogy haszonbérlőik csaknem egész félmagyarországot innen látják el, simítás végett leginkább Almásra és Piszkére
hordatván, ugyanez oknál fogva a lakosok is élelmöket leginkább
a márványbányában dolgozással és fuvarozással keresik.”

“

A 19. század második felében legalább 7 bánya üzemelt a tardosi
Bánya-hegyen. Az 1867 után felgyorsult kapitalista fejlődés, a főváros
világvárossá fejlődése és az ezzel járó építkezések jelentős kő és márványmennyiséget igényeltek, ami az iparág nagyarányú fellendülésével
járt. Ekkor vált a Dunaalmástól Nyergesújfaluig tartó terület “kőországgá”. Ez kihatott a lakosság számának növekedésére, ami 1880 és
1910 között rohamosan emelkedett. A bányaművelés fejlesztésében
nagy szerepet játszottak, az 1770-es évektől ide települő olasz kőfaragók és bányabérlők. (Tardoson csak 1857-től mutatható ki tevékenységük).
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I. Katonai Felmérés 1763-1787

A 19 sz. végétől – 20. század elejétől kiépülő tégla-, cement és mészipar hatására
csökkent a kő építészeti célú felhasználása. Bár az út és vasútépítések időszakosan
biztosítottak keresletet a nagy tömegű-, nem minőségi kövek kitermeléséhez, a minőségi vörös és fehér márvány művészeti és sírkőipari felhasználása a korábbi időszakhoz képest összehasonlíthatatlanul kisebb volument jelentett. Ennek eredményeként a bányászat 1910-es évektől fokozatosan visszaesett, és egy rövid, a 30-as
évekbeli átmenti fellendülés után a második világháború utánig nem is tudott lábra
kapni, amikor is a hidak, középületek stb. helyreállítása ismét sok munkát adott
a korszak kőfejtőinek és kőfaragóinak.
A vörös márvány bányászata az 50-es, 60-as években élte sokadik virágkorát, amikor
rengeteg szoborhoz (Pl. Budapesten a Dózsa György úti Sztálin szobor) és épülethez
(moszkvai KGST palota) használták fel.

II. Katonai Felmérés 1806-1869

A rendszerváltás után a tardosi bányát több más bányával együtt privatizálták.
Az angol-kanadai érdekeltségű cég azonban 1997-re csődbe ment, az új tulajdonosok
pedig a tardosi üzemet értékesítették, jelenleg Dekorstein néven működik.
A 19. század közepétől ismét olasz kőfaragók érkeztek a faluba, akiknek még a mai
napig is élnek itt leszármazottai (Sachetti, Venutti, Paganini).
1846-ban épült meg az egytantermes iskola a hozzá tartozó kántori lakással, majd
1882-ben a falu és az egyház támogatásával egy új, kéttantermes iskolát emeltek.
Az 1870-ben és 1905-ben pusztító tűzvészben a település jelentős része leégett.
Tardos településszerkezetén követhető és jól látszik a település múltja, a szerves fejlődésének folyamata.
Az I. Katonai Felmérés /1763-87/ térképe alapján Tardos egy utcás útifalu volt.
Látható, hogy a település ősi magja az 1700-as évek végére már kiépült. A térképen
jól kivehetőek a község fő megközelítési irányai, Tata, Süttő és Vértestolna felől, valamint a Bánya-hegy felől. A település mai főbb közlekedési útvonalai a térkép alapján
már láthatóak a Templom tér, a Rákóczi utca, Arany János utca, Temető utca kezdeti
szakasza. Jól érzékelhető, hogy a Tata felől nagy ívben érkező út a község beépített
területét délről éri el, s a község központját a templom köré szerveződött orsós utcaszerkezet alkotja. A mai úthálózattal összehasonlítva található a térképen egy olyan
út, ami napjainkban már csak részben létezik. Ez a templom közeléből kiinduló délre
haladó, majd keletre elkanyarodó út a mai szántóföldeken nem található meg. A külterületen érint egy épületet, ami feltehetőleg majorságként funkcionált. Jól látható
a Bikol-patak nyomvonala is.
A II. Katonai Felmérést /1806-69/ megelőző évtizedekben a lakónépesség tovább
növekedett. A XIX. század közepén kezd kialakulni a főutcától balra elágazó Alkotmány
utca és Rózsadomb, az öregfalu újabb részei. Utóbbi kezdetben beépítését tekintve
halmazfalura emlékeztetett, mivel dombra épült. Ezeket az utcákat később kiigazították. A község benépesedésével járó lakóterületi növekedés a Bánya-hegy felőli
– keleti – oldalt nem érinti, a Gorba-hegy lábánál fejlődik a község és épülnek újabb
házak. Ezekben az évtizedekben létesítették a település temetőjét. A külterületen a
Bikol-patak mellett nagy kiterjedésű rétek, legelők láthatók. A település keleti szélénél
kezdődő rét szélén gémeskutat ábrázol a térkép, ami a legeltetéses állattartásra utal.
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III. Katonai Felmérés (1869-1887)

Katonai Felmérés (1941)

III. Katonai Felmérés /1869-87/ térképén jelentős változás a lakóépületek számában fedezhető fel az előző térképi ábrázoláshoz képest
a lakóterület számottevően növekedése nélkül. Az 1800-as évek második felében központi területek egy ház-soros beépítése fokozatosan
átalakult két/több ház-soros beépítésűvé, majd ebből alakult ki az
úgynevezett utca-udvaros” beépítés. A telek mindkét utcára merőle“
ges oldalán lakóházak épültek, amik mögött később, ahogy nőtt a család a különböző generációk lakóházaikat egymás után építették.
A családoknak így megszűnt a házközössége, de megmaradt az udvarközössége. Végül a telkek hosszanti oldalán elhelyezkedő lakóház,
gyakran önmagát ismételve hosszú házsorozattá nőtt. A keskeny udvar pedig, utca funkciót kezdett betölteni. Utóbbi jelleg főként akkor
kezdett kiemelkedni, mikor később már a házakat adni-venni lehetett
és ezáltal a családok közé idegenek kerültek.
A 19.-20. század fordulóján kezd kiépülni az új falu, amely alaprajzában
lényegesen eltér a régitől. A 20. század elejére nagyjából a Rákóczi
közig terjed a település. 1920-as évektől már a mai újtelepi részen
(Kossuth utca és tőle keletre lévő területek) is megjelennek a lakóházak,
igaz ekkor még a szántóföldek földútjai mentén, szabálytalanul. A telkek megszerzése nem volt egyszerű dolog, hiszen itt papi földek (egyház tulajdonában lévő szántók, amelyeket béreltek a lakók és a termény felével fizettek érte) voltak, és megvásárolni csak úgy lehetett,
hogy cserébe a falu más részén egy ugyanakkora földet adtak cserébe.
Az 1941-ben készült Katonai Felmérésen láthatók már az új falurész településtől keletre elhelyezkedő első utcakezdeményei. A lakóterület szomszédságában elhelyezkedő Szél-hegyen több állattartó telep
működhetett, melyre a legelők peremén álló nagyobb épületekről lehet
következtetni.
Később, az ’50-es évekre már kijelölik a Kossuth utcát és a rá merőleges Márvány utcát. Utána pedig rövidesen kialakítják a párhuzamos
Jókai, Bartók és Kiskert utcákat is. Ezeken már a telkek úgynevezett
teleklábasak, vagyis a telkek végei a másik utca telkeinek végével érintkeznek. A beépítés szabályos fésűs jellege megmarad, de a házak előkertet kapnak. A Béke utca mentén – amely a Rákóczi és a Kossuth
utcát átlóban köti össze – viszont fűrészfogas előkertes beépítéssel
találkozhatunk.
Az öreg faluban is történnek új utcakijelölések az idő előrehaladtával:
A Rákóczi útból kiágazó Arany János (’30-as évek) és Dózsa György
(’50-es évek) utca, és a főúttal párhuzamos Szegfű (’50-es évek),
Jánosik (’70-es évek), Fekete Lajos utca és az Ófalusor (’80-as évek).
Ezeknek az utcáknak a beépítése hasonlóan történik, mint az
Újtelepieké. Ezek az utcák, már láthatóan tervezés eredményei és alapvetően megváltoztatták a falu képét. A falu szerkezetét funkcionálisan
is lehet tagolni, bár olyan éles határok, mint a városok esetében nem
alakultak ki.
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A LAKOSSÁG, A FALU GAZDASÁGA, HAGYOMÁNYAI
A falu új központja az öreg és az újfalu találkozásánál alakult ki. Itt
találhatóak a közfunkciókat ellátó épületek: az öreg falu részén a templom, a szolgáltatóház (benne a gyógyszertár, fogorvosi rendelő, irodahelyiség, cukrászda) az élelmiszerüzlet a Takarékpénztár. Az új falu
részen pedig a községháza, a tornateremmel rendelkező iskola, a napköziotthonos óvoda, a posta, a könyvtárral és klubhelyiséggel ellátott
kultúrház és az öregek napközije.

Tardos belterületének látványa
a levegőből

A gazdasági tevékenységet folytató üzemeket, amelyek régen általában a családi házak udvarában jöttek létre, nem sikerült teljes mértékben elkülöníteni a lakórésztől. A mezőgazdasággal foglalkozó üzemeket a falu szélére telepítették, de az iparosok még ma is a faluban
tevékenykednek.
A 20. század elején, az átmeneti fellendülést követő nehéz időszakban
ebből a faluból is egyre többen vándoroltak ki az Egyesült Államokba,
majd az első világháborút követően Franciaországba. Tardos társadalmi egyesületei jórészt a ’20-as, ’30-as években alakultak meg (Polgári
Kör, Polgári Lövészegylet, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Építőmunkások
szövetsége, Gazdaszövetség).
A második világháború, mint mindenütt, itt is sok emberéletet követelt,
az 1947-48-as áttelepítések pedig még tovább csökkentették a lakosság számát. A falu fejlődése az ’50- es évek végén gyorsul fel, amikor
megalakítják a Tardosbányai Építőipari Szövetkezetet. Ezek után
a település növekvő lélekszáma miatt több utcányi lakóházat építettek,
de ekkor épült a kultúrház, az óvoda, és az orvosi rendelő is. 1960-ban
megalakul az Aranycsillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, majd
1973-tól már a Szőnyegkivarró Üzemben is elindul a munka. A kőbányák üzemeltetésével egy budapesti vállalatot bíznak meg. Az új munkalehetőségek megkönnyítik a lakók megélhetését. Az új korszakra,
a szocializmus éveire a falu nevét is megváltoztatják, így 1954 után
Tardosbányaként szerepel a térképeken. 1975-től a rendszerváltásig
közös tanáccsal működik Vértestolnával. A szocialista időszak végül
fellendíti a falu életét és a megye legszegényebb településéből egy
irigylésre méltó falu lesz.
A rendszerváltozást követően, a lakók közös akaratát érvényesítve,
nevét az eredetire állították vissza, így a község 1993-tól ismét
a Tardos nevet viseli. A falu ezt követően is szépen fejlődik, az ezredfordulóra már mindenütt kiépült a vezetékes víz, a telefon, a szennyvízcsatorna, a gázvezeték teljes hálózata, valamint az utak aszfaltozása is megtörtént.
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A történeti településrész látványa
a levegőből

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG
Műemlékek a Római katolikus templom, Templom tér, (1775) és
a Rózsafüzér királynője-kápolna, Rákóczi Ferenc utca, (1900 körül )
Régészeti örökség Tardoson 2 db nyilvántartott régészeti lelőhely van:
Bányahegy alja és az Ófalu dűlő.
1. Római katolikus templom, Templom tér, (1775)
A késő-barokk templom külső és belső építészeti kialakítása kiemelkedik a többi hasonló korabeli templom közül. A háromtengelyes főhomlokzat középtengelyében enyhén előreugró torony áll, amelyet órapárkányos, laternában végződő sisak zár le. A főhomlokzatot ablakok és
rocaille-os szoborfülkék tagolják. Az emelt záradékú füles, záróköves,
vörösmárvány”-keretes kapu felett régi magyar, szintén vörösmár“
“
ványból” készült címer található. A Templom tér közepén helyezkedik
el egy magaslaton. A főbejárat a torony aljában van, tardosi mészkőből
készült lépcső vezet hozzá.
A római katolikus templom vörös mészkő keretezéssel ellátott kapuján
az 1775-ös évszám látható. Ez építési idejére utal. A kapuzat fölötti
falfelületet címer díszíti, melyet angyalok fognak. Efölött könyöklőpárkányos ablak helyezkedik el. A szimmetrikus főhomlokzat háromtengelyes, földszintjének két oldalán 1-1 egyeneszáródású, apácarácsos
ablak nyílik, melyeket vörösmészkő szalagkeretes díszítés vesz körbe.
Az ablakok fölött az épülettel szemben állva a baloldalon Szent Vendel,
jobboldalon Szent Borbála szobra foglal helyet 1-1 szoborfülkében.
Látványos, összetett főpárkány zárja le a homlokzatot. A homlokzat
síkjából kissé előrelép tornya, melyen kosáríves, szalagkeretes ablakokat láthatunk a toronyóra alatt. Az téglalap alaprajzú, egyhajós, középtornyos templom szentélyéhez déli oldalról csatlakozik a félnyeregtetős sekrestye. Az épület szentélye és főhajója csehsüveg boltozattal,
tetején hagyományos cserépfedéssel van ellátva. A karzat a hajó bejárat felőli oldalán helyezkedik el.
Az épület helyén 1724 előtt is állt már egy romos templom, melyet
Keresztély Ágost herceg, esztergomi érsek helyre állíttatott. Mária
Terézia a korábbi épület felhasználásával új templomot építtetett 17711775 között. Építésze Schaden Lenárd esztergomi kőművesmester volt.

ÖRÖKSÉGÜNK

21

2. Rózsafüzér királynője-kápolna, Rákóczi Ferenc utca, (1900 körül )
A zarándokkápolna historizáló stílusban a Rózsafüzér Királynője tiszteletére szentelve épült a zarándokút mellé. Finanszírozói Varga Ádám és Zhorela Ignác voltak, akik
hatvan koronás adománnyal járultak hozzá létrejöttéhez. Építői valószínűleg helyi
vagy környékbeli mesterek lehettek. A szentkereszti búcsújárások alkalmával itt köszönt el a processzió a kísérettől, és itt zajlott a fogadás szertartása is.
A Rákóczi Ferenc út környezete később épült be, sokáig magányosan állhatott az épület a Gerecse felé vezető út mellett.
A 3,5x6 méteres épület téglalap alaprajzú, főhomlokzata álló téglány alakú. Ajtajához
három vörösmészkőből készült lépcsőfok vezet. Belső tere dongaboltozattal fedett.
Homlokzata ívesen zárt, alsó kétharmadán utólagosan leburkolták klinkertéglával.
Oromfalának közepén félköríves záródású fülke látható. Oromzatának közepén és
mindkét szélén négyzetes alapú, körülbelül 30 cm-es vastagságú hasábok foglalnak
helyet. Mindhárom tömb tetejét kovácsoltvas keresztek díszítik. Belsejében az oldalfalakon faltükrös díszítőfestés, mennyezetén csillagok láthatóak.
HELYI TERÜLETI VÉDELEM ÉS HELYI EGYEDILEG VÉDETT ÉPÜLETEK
Táji jellegzetességet hordozó lakóépületek teljes listája és bemutatása a könyv
1. mellékletében tekinthető meg
Egyéb a településtörténetében jelentőséggel bíró építmények, táji értékek
- Templom téren:
- Szent Flórián szobor
- díszkút
- világháborús emlékmű
- feszület
- Rákóczi Ferenc úti kápolna, melyet négy, jól megtermett hársfa szegélyez
- Dózsa György úti feszület
-a falu szélén, erdőben vezetett Kálvária
ÉRTÉKES NÖVÉNYEK
Tardoson széles közterületek állnak rendelkezésre nagy kiterjedésű zöldfelületekkel.
A zöldsávokban idős, szép alakú, nagyméretű fákat, fasorokat is láthatunk.
Védelmükre, a fasorok hiányzó egyedeinek pótlására nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen a zöldfelületek rendkívül fontos elemei az utcaképnek, az élhető lakókörnyezetnek. Nyilvántartott természeti terület a közigazgatási terület déli határánál, a tarjáni
határral szomszédos rét. Ezen kívül a Szél-hegy területén lévő geológiai feltárás,
a szentivánhegyi mészkő és neszmélyi mészkőformációt megjelenítő sziklafal értékes,
védelemre érdemes területrész.
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Az alábbi ábra bemutatja a
- Védett területeket, a régészeti örökség lelőhelyeit, valamint a nemzetközi és hazai természetvédelmi terülteket,
- Helyi területi védelemre javasolt területet, a történeti településrész központi magját,
- Helyi védelemre javasolt építészeti és táji értékeket, valamint a
- Településképet meghatározó, védelemre javasolt épületeket.
A helyi területi védelem alatt van a településmagját képező Fő utcára
nyíló hadas beépítésű” két teleksor.
“
Egyedi helyi védelemre javasoltak a mellékletben bemutatott egyedi értékek, építmények.
JELMAGYARÁZAT
Műemlék
Helyi egyedi védelem
Helyi területi védelem (építészeti)
Védett fa, fasor
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VÉDETT TERÜLTEK, HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT TERÜLETEK
Régészeti lelőhelyek, műemlékek és nemzetközileg és országosan védett természeti értékek

JELMAGYARÁZAT
Régészeti lelőhely
Natura 2000 - madárvédelmi terület
Natura 2000 - természetmegőrzési terület
Fokozottan védett természetvédelmi terület
Országosan védett természetvédelmi terület
Ökológia magterület övezete

Forrás

Ökológia folyosó övezete

Műemlék
Javasolt helyi területi védelem

Ökológia pufferterület övezete
Tájképvédelmi terület

Helyi védelemre javasolt építészeti érték

Barlang

Védett fa, fasor

Forrás

Belterület

Műemlék
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
ÉS AZOK ARCULATI
JELLEMZŐI
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK
ÉS AZOK ARCULATI JELLEMZŐI

MÉLY

NESZ

Tardos településkarakterét elsősorban településszerkezetében, településképet meghatározó elemeiben,
formáiban, anyagaiban és színvilágában együttesen
ragadhatjuk meg. A falu morfológiája a belterületén
belül jellemzően az idők során létrejött települési
bővítményekkel változik, karakter-egységei a falu
területi növekedésével jellemezhető.
Bagoly és Fekete Hegy
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ENT

MIL
KÓS

Bagolyhegyi Szölö

SÜ

TT

Ő

Szélhegy
Malomvölgy
TATA-AGOST

Szárazvölgy Gerba és Szarvaskút

YÁN

Kuta

Pörös, Feketekő, Bányahegy és Gerecse

Gorba

Kenderesek
Ó Falu
Hajni Berek
BA

I. Vető
Bányahegy alja

III. Vető

J

II. Vető

I. Vető

Fajzás

Rétek Fölött

III. Vető

HÉREG

I. Vető
II. Vető

Pörös, Feketekő, Bányahegy és Gerecse
Felső Peres

JELMAGYARÁZAT
Történeti településrész - Hadas beépítés
Történeti településrész

VÉR

Hosszú Földek

TES

TOL

NA

Hagyományos beépítésű lakóterületek
Vegyes beépítésű lakóterületek

Alsó Pörös

Kialakuló lakóterületek
Kiépítésre váró lakóterületek
Gazdasági területek
Különleges területek
Rekreációs zölterületek
Vízgazdálkodási területek

Pörös Parlag Szölö

Erdőterületek és erdősülő területek
Mezőgazdasági területek
Fejlesztési területek
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TARDOS BELTERÜLETI TÉRKÉPÉN

Megállapítható, hogy Tardos teljes közigazgatási határos területe településképi szempontból meghatározó terület, hiszen területileg szinte
összeérően érintett műemlékekkel, régészeti lelőhelyekkel, helyi művi
értékekkel tájképi és különböző szintű természeti védelemű területekkel.

JELMAGYARÁZAT
Történeti településrész - Hadas beépítés
Történeti településrész
Hagyományos beépítésű lakóterületek
Vegyes beépítésű lakóterületek
Kialakuló lakóterületek
Kiépítésre váró lakóterületek
Gazdasági területek
Különleges területek
Rekreációs zölterületek
Vízgazdálkodási területek
Erdőterületek és erdősülő területek
Mezőgazdasági területek
Fejlesztési területek
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TELEPÜLÉSSZERKEZET, BEÉPÍTETTSÉG
Tardos mára kialakult településszerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy szerkezete az organikus fejlődés következtében alakult ki.
A történeti térképek bizonyossága szerint (lásd előző fejezetekben)
az utcahálózat fő elemei nem változtak, az újabb beépítésű településrészek szerves kiegészítései a település szerkezetének.
Úthálózatának fő eleme az országos úthálózati elemet képező
Arany János utca−Templom tér− Dózsa György utca útvonal, mely
valóban a község fő szervező tengelye, az utcahálózat többi eleme
erre van felfűzve.
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Tardos eltérő karakterű területei a következőek.
1. Történeti településrész – Hadas beépítés
2. Történeti településrész
3. Hagyományos beépítésű lakóterületek
4. Vegyes beépítésű lakóterületek
5. Kialakuló lakóterületek
6. Kiépítésre váró lakóterületek
7. Gazdasági területek
8. Különleges területek
9. Rekreációs területek
10. Vízgazdálkodási területek
11. Erdőterületek és erdősülő területek
12. Mezőgazdasági területek

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZEK EGYÜTTESEN
Tardos történeti településközpontjának tekintett része a Templom tér körül létrejött településmagjából áll. A történeti településmag
alapszerkezete, utcahálózata és tömbstruktúrája évszázadok óta szinte érintetlen. Beépülésére a szerves fejlődés jellemző.

A településen összetettebb utcahálózatot figyelhetünk
meg. A második katonai felmérésen látható, hogy a településrész gerincét adó Templom térre szerveződött a
település többi utcája. A tér tengelyére merőlegesen
csatlakozik az Arany János utca és a Dózsa György út.
A Szent Flórián utca és az Alkotmány utca is beépült
ekkorra, ez a terület a nyugati oldalról csatlakozik
a Templom térhez. A nyugati oldalról a Petőfi Sándor
utca és a Rózsadomb utca környéke is létrejött, ezek
a Rákóczi Ferenc utcával érték el az Arany János utca és
a Templom tér csomópontját.

Balra fent: Második Katonai Felmérés
(1806-1869)
Fent: 1887-es kataszteri térkép
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Némelyike a hosszházas tornácos formát képviseli.
A történeti településrész területén az épületek lábazata,
egyéb díszítései, vagy a kerítések lábazata általában
a helyi építőanyagból, vagyis a tardosi kőből készült.
Mivel a helyi lakosság földműveléssel és állattartással
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A történeti központ volt az elsősorban mezőgazdálkodással, állattenyésztéssel foglalkozó lakosság lakhelye
és az egyházi illetve egyéb intézményeit befogadó épületeinek helyszíne.
A történeti településrészen kialakult lakótelkek ma is
őrzik eredendően szalagtelkes szerkezetüket, az oldalhatáron álló földszintes épületeik ritmust adóan sorakoznak egymás mellett. Az utca tengelyére merőleges
gerincű lakóépületek vakolt homlokzatúak, többnyire
cseréppel fedett teljesen kontyolt, vagy utcára merőleges gerincű oromfalas tetőkkel fedett kialakításúak.

is foglalkozott, megjelentek a melléképületek is. A hosszú szalagtelkek keskenysége miatt ezek jellemzően a lakóépületek mögött
helyezkednek el.
Helyi sajátosság a telkek hadas beépítése. A templom körül kiépült lakóházak formájukban, telepítésükben megtartandó utcaképet képviselnek. A tornácos hosszházak példáit mutatják teljes konttyal képzett cserép fedésű tetőkkel. Az utcai főhomlokzatukon
tornácajtó és eredendően két keskeny ablaknyílás kialakításával.
Sajátos szerkezetű szalagtelkes faluként alakult ki Tardos.
A szalagtelkes falu olyan település, amelynek egymás mellett fekvő keskeny, hosszú, szalag alakú belső telkei hosszanti oldalukkal
“
érintkeznek és így alkotnak egyszeri vagy többszöri sorozatot. A legtöbb szalagtelkes faluban a telkek utcai részén áll a telekhatárra épített, véggel az utcára néző lakóház. Utána következik a gazdasági udvar istállóval, ólakkal, tároló helyiségekkel és néhol
a telken keresztben álló csűrrel. A telek hátsó része legtöbbször veteményes, vagy gyümölcsöskert.” (Magyar Néprajzi Lexikon)
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4.1. TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ – HADAS BEÉPÍTÉS
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Problémát jelent, hogy a községben számos régi, értékes ház áll üresen, fokozatos leromlásra, pusztulásra
ítélve. Az említett lakótelkek ismertetett beépítési módját megváltoztatni nem javasolt, őrizni kell akkor is, ha
a tulajdonosi szerkezet megváltozik. Az épületek egyedi
védelembe helyezése nem javasolt, ellenben a területi
védelem több lenne, mint csak a szerkezet védelme.
Minden esetben, ha bontás, vagy építés tervezett azt
csak főépítészi konzultációval javasolt megtárgyalni. Ha
új főépületet kívánnak létesíteni, annak tervtanácsi véleményeztetése is indokolt lehet.

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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A településtörténeti központ lakóépületei, többségükben oszloptornácos hosszházak, oromfalas, vagy kontyolt homlokzattal a Templomtér felé. A történeti központ őrzi falusias jellegét.
Különös értéket képvisel, e ritkaság számba menő épület a Templom téren, hiszen az utca felé kétszintes (pinceszintes) épület nincsen több. Szép rakott kőfalas kerítés csatlakozik hozzá, amely kellő intimitást biztosít
a lakóknak a ház hosszoldali előterében.

MEGMENTÉSRE JAVASOLT ÉPÜLETEK
Pusztuló érték a volt pékség két épülete, megmentésért kiállt.
Felmérése, archiválása mindenképpen szükséges lenne, hogy egy letűnő korról adjon tanúbizonyságot.

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

31

Az öreg iskola” (1832) és több lakóház is évtizedek óta
“
várja a segítséget, a teljes felújítást, az értékeik megmentése érdekében. Az orsós teret körülvevő Templom
téri házakat 2001-ben a Műegyetem építészettörténeti tanszéke vezetésével építész hallgatók felmérték, műszaki állapotvizsgálatot folytattak mintegy 95 db épületet érintően. Ugyanakkor az utcaudvaros beépítésű,
hadas-telepítésű” területen kérdőíves szociológiai vizs“
gálatot is készítettek a területen lakók lakhatási szándékainak megismerése céljából. Akkor megállapítást
nyert, hogy a sorolt beépítésű, utcaudvaros telkek kellemes térstruktúrát mutatnak, s beépítésük őrzi még
a tradicionális formát. A lakosság egy része alacsony
szociális helyzetű, anyagi problémákkal küzdő, melynek
egyik következménye a terület egyes részeinek rendezetlensége. A telekhasználat nem egységes. A közterületként működő udvarterekben közel fele számban van
lekerítve privát használatra terület, mint amennyiben
szabad a bejárás.

Néhány telek utcafronti része a kockaház” építési idő“
szakban átépült, ez által jelentős mértékben megváltoztatva az utcaképet.

A Templom tér északi
„fő” ágban soroló
lakóházak látványa.
A keleti irányba lejtő
főút a buszközlekedésnek
is teret biztosít.

A Dózsa György utcai ház jelentős
átalakuláson ment keresztül, s elvesztette

Fekete Lajos emlékház

oszloptornácos jellegét, de utcai főhomlok-

oromfalas lakóház

zata szépségében megmaradt, illetve megújult.

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

A soron az egyetlen
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4.2. TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
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A többnyire előkert nélküli, oldalhatáron álló földszintes
épületek vakolt homlokzatúak, részben vakolatlan tégla oromfalakkal. A hagyományos építési formát képviselő házak az utcára merőleges gerinccel és cserépfedéssel készültek. A régebbi épületeket az utcai
oromfalas homlokzaton egy, vagy két ablakkal megnyitották, az udvar felé oszloptornácos verandával alakították ki. Több esetben teljesen kontyolt a közterület
felé az épület, de a homlokzata az udvarihoz képest
megemelt párkánymagasságú. Ez az úgynevezett vál“
las épület”, amikor a teljes kontyalt képzett tető élei kifordulva a homlokzat síkjára, mindkét oldalon vállat
képeznek, ezzel biztosítva az utcai magasabb homlokzati megjelenést.
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A történeti településrész nem hadas-beépítésű” része,
“
amely keleti és nyugat oldalon csatlakozik a központi
maghoz. Ide tartozik az Arany János utcától keletre eső
terület a Rákóczi közig, valamint az Alkotmány utca és
a Szent Flórián utca menti beépítések a Dózsa György
utca központ közeli szakaszával együtt.

4.3. HAGYOMÁNYOS BEÉPÍTÉSŰ LAKÓTERÜLETEK
y u.
Szélheg

A hagyományos beépítésű területek kiegészítései, továbbépítései valójában a történeti településrészeknek.
A telekosztás és az utcák helyének kijelölése szabályosabb. Az épületek oldalhatáron álló beépítési móddal
jöttek létre, egyes utcaszakaszokon minimális előkerttel,
vagy előkert nélkül az utcavonalra kiépülve. Jellemzően
még hagyományos módon kialakított lakóépületekkel
beépített, de már az újabb, vagy felújított, ez által módosult arculattal rendelkező házak is megjelennek az
utcákban.
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Ajánlás: A régi épületek értékek, becsüljük meg őket.
A több évszázados épületszerkezetek sokszor ma is hibátlanok, nem szorulnak jelentős javításra, cserére,
csak mérsékelt felújításra. Gyakran a népi építészetből
átvett alapformáik mindig magukon viselik az építésük
idejében megjelenő világ ízlését. Ezen épületek egyszerű, szép és gyakran nagyon személyes díszítése adja
meg az épületek ízét.
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4.4. VEGYES BEÉPÍTÉSŰ LAKÓTERÜLETEK
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A területen megjelentek az újabb alaprajzú és tömegképzésű épületek. Téglány, vagy hajlított házas, azaz L”
“
alakú alaprajzzal, sátor, vagy manzárd tetővel épültek.
Épülnek a többszintes épületek is. Eltekintve néhány
kirívó esettől az utcák összképe, ha szakaszosan is, de
szerencsére egységes maradt. A homlokzatainak színei
változatosak, de nem harsány színezésűek, a színezés
mellett jellemző a puritánabb formálású fehér és pasztellszínek alkalmazása. Egyes épületeken már előfordulnak a színesebb divatosabb színek is. Ezek vélhetően
a felújítások eredményeként az utóbbi évtizedekben
felszaporodott nagy színskálán mozgó homlokzatfestékeknek tudható be.
Ajánlás: Új épület építésnél alkalmazkodjunk a környezeti adottságokhoz. A kialakult állapot vizsgálata során
meglévő épületek építési vonalát, a homlokzatmagasságot, tetőformát és a felhasznált építőanyagokat
szoktuk vizsgálni. Meglévő épület bővítése során az
előzőeken túl természetesen alkalmazkodni kell annak
sajátosságaihoz is.
A meglévő épületek utólagos hőszigetelése során legyünk figyelemmel az épület eredeti homlokzatának
finom vakolatsíkban megjelenő tagozati díszítéseire, az
épület megfelelő ereszalji és lábazati képzésére. Az utólagos hőszigetelés során, ha a tetőszerkezetben nem
történik változás, s eredendően nem elég nagyméretű
a párkánykiülés, úgy járhatunk, hogy a kijjebb kerülő
homlokzati falsík miatt a ház elveszíti az arányos tetőfedést jelentő kalapját”. Ha nem burkoljuk le a lábaza“
tot megfelelő vastagságban, akkor a lábazati sík pedig
hátrébb kerül, mint a falsík, így a házunk egy sapkát és
szoknyát viselő épületté válik.
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Ezen a területen többségében az újabb divatnak megfelelően kialakított épületek találhatóak. A telkek sok
esetben szélesebbek, mivel itt már nem a hosszházas
elrendezésű épületek számára alakítottak ki telkeket
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A történeti településrészhez kapcsolódó, új és korábbi
hagyományos módon kialakított épületekkel vegyesen
beépült utcák, melyek jellegében hasonlóak a történeti
településrész utcáinak látványához, de beépülésük szakaszosan jött létre, miáltal kevésbé egységes építészeti arculatot eredményezőek, noha a telekosztásuk többnyire szabályos szerkesztett.

y u.
Szélheg

A vegyes beépítésű lakóterületek a történeti településrészek továbbépülésével hozzájuk kapcsolódó utcahálózat tovább építésével alakultak ki.

Többféle karaktert képeznek a vegyes beépítésű lakóterületek is. Egyrészt követve, megtartva a hagyományos hosszházas tornácos földszintes parasztházak, oromfalas, vagy teljes kontyolt utcára merőleges gerinccel létrehozott épülettömegeit. Másrészt
előfordulnak a modernebb, de még mindig szigorúan oldalhatáron álló épülettípusok, melyek az újjáépítés utáni tömeges lakásépítés következtében létrejövő épületek vidéki típusai. Az 50-es és 60-as években megjelenő kocka-házak”, sátortetővel és
“
manzárdtetővel, majd később a 70-es és 80-as évek kétszintes óriás-házai”, melyek olykor a tetőtér beépítése révén a három
“
lakószintet is elérik. Nagyon vegyes a kép, a lakóházak több féle jellegzetességet képviselnek.
Az alapvetően kettős karakter-követés mellett jelentősen befolyásolja e településrészek arculatát, hogy beépülésük szakaszosan
jött létre. Ebből következően nem tud egységes építészeti arculatot mutatni. Több esetben a központi területek kiegészítései, így
a telekosztás és az utcák vonalvezetése a történeti rész folytatásaként alakult, illetve helyének kijelölése tudatos, szerkesztett.
Az épületek oldalhatáron álló beépítési móddal jöttek létre és jellemző a kisméretű előkertes, vagy előkert nélküli beépítés. A hozzájuk köthető építészeti formavilágot a keletkezés időszaka szerint lehet meghatározni. Egyes részeken még erősen kötődnek
a hagyományos beépítést képviselő hosszházas építési formához, más részeken a hatvanas évekre jellemző kockaházas beépítése, vagy a hetvenes évek második felére felerősödött oromfalas, vagy utcával párhuzamos gerincű többszintes épületek is jelen
“
vannak.
Az újabb 70-80-as évek beépítéseire jellemző a nagyméretű” tömegükben hangsúlyos előkertes épületek sora. Az ilyen földszint,
“
vagy alagsor + emeletet, illetve földszint + beépített tetőteret tartalmazó, utcával párhuzamos gerincű tetővel képzett családi
házak épültek a Fekete Lajos utca déli oldalán, vagy az Új-telepi utcák meghosszabbításával létrejött beépüléseinél.
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4.5. KIALAKULÓ LAKÓTERÜLETEK
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Az új beépítésű területeken az épületek egyedi formát
változatos, osztott tömegeket képviselnek. Látványukat
a gazdag növénytelepítés, a természeti táji környezet
egységbe foglalja.
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A mediterrán típusú” épületek gyakran erősebb színe“
zéssel készülnek mind a homlokzat, mind pedig a tető
színét tekintve. Meleg, telített színek használatosak, de
nem okoznak problémát, ha egymással harmonizálnak.
E területek településképi karakter-alakításában különös
szereppel bírhat a kötelező főépítészi konzultáció.
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Az új építési formák magasabb épületeket, nagyobb tetőzettel rendelkező tömegeket képviselnek. Látványuk,
méretük tompítható az utcaképben az elő-kerti növényzet jó megválasztásával, vagy utca menti fasorok telepítésével. A hagyományos és az új épület megfér egymás mellett, ha anyaghasználatuk karakteresen nem
tér el, ha színezésük harmóniára törekszik, s nem utolsó
sorban, ha a meglévő szomszédos épületekre felel” az
“
új beépítés.
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A karakterhez tartoznak a legutóbbi időkben igénybe
vett fejlesztési területek, valamint az elmúlt évtizedek
alatt utcahálózattal kialakított, de még nem teljesen
beépült lakótelkek, de mindazok a területek is, melyek
már telekosztásuk megléte miatt a megfelelő úthálózat
kialakítása után bármikor beépülhetnek. Az új beépítéseknél felmerül a kérdés, hogy az épületek formálása,
kiváltképpen a tetőzetek, milyen trendet is kövessenek.
Szabadon saját értékrend határozza-e meg, vagy majd
mindig az éppen aktuálisan elsőkként építők karaktere?
Általános elvként kimondható, hogy lapostetős épület
csak zöldtető, vagy zöldített teraszok képzése esetén
lehetséges, míg a magastető esetében, ha már a kialakult ki környezet tetőhajlásszöge eltér az általában
megkívánt 35-45 fokos meredekségtől, akkor az illeszkedés elve legyen a meghatározó.

4.6. KIÉPÍTÉSRE VÁRÓ LAKÓTERÜLETEK
Idetartoznak a kiépülésre váró területek is, melyek esetleg még nem rendelkeznek feltáró úthálózattal, telekosztással sem, ma még művelt mezőgazdasági területek. Amikor a területek beépítése megkezdődik, az
abban az időben divatos építési formát fogják választani a területen építkezni vágyók. Nem tudható milyen
időtávban következik ez be, s egyáltalán fennáll-e még
a fejlesztési területek ilyen számban való megtartásának szándéka. Erről természetesen majd a településfejlesztési koncepció felülvizsgálata során dönt a község
vezetése.
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Szükséges az új közterületeken is az egységes, az utca
méretéhez és a beépítések jellegéhez (egyszintes, kétszintes magasság figyelembe vételével) illő fasorok telepítése is.
A legújabban épülő házakon megjelennek a hagyományos tetőformától és lejtéstől eltérő, az enyhébb hajlásszögű tetővel fedett földszintes, vagy részben kétszintes, nagy alapterületű és osztott tetőzetű lakóházak is.
Ezek között egyre nagyobb számban jelenik meg a me“
diterrán típusnak” elnevezett építési forma. Legfőbb
jellemzői a mediterrán típusnak”: a hazai szokásos te“
tőhajlásnál kisebb lejtésű (jellemzően 30 fok körüli) több
síkra osztott, tördelt tetőfelület, tetőtér beépítés nélküli, terjengős alaprajzú sok-teraszos ház.
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Látványukat, méretüket tompítja a településképben
a kertek növényzetének jó megválasztása, különösen,
ha tájhonos növényeket telepítenek.
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Az új építési formák a szélesebb és osztott épülettömegekkel, nagyobb és szintén osztott tetőzettel rendelkeznek.
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De karakterükben milyenek is a legújabb beépítésű területek, vagy legújabb trendet képviselő lakóházak?
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4.7. GAZDASÁGI TERÜLETEK
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A meglévő gazdasági területek részben folytatják korábbi tevékenységüket, részben új vállalkozások költöztek a területre. A településképi megjelenésük az
átalakulás állapotában van. Még nem kiforrott, egyes
esetekben még nem tudni milyen használatot fog jelenteni, ha betelepülnek. Az (1) és (2) jelű területek
hasznosítása esetén elsődleges szempont kellene,
hogy legyen a központi területen való elhelyezkedésük,
valamint a lakókörnyezeti adottság. Ezért csak olyan
tevékenység végzése javasolható, mely kielégíti ezekkel összefüggő elvárásokat. A (3), (4) és (5) jelű területek részben új, vagy kevésbé intenzíven hasznosított,
melyek szintén az előző kategóriánál említett megfontolásokat igénylik.
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Számos (8) helyszínen, kisebb egységekben van részben működő részben újonnan kijelölt gazdasági, vagy
közmű terület a településen.
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Gazdasági tevékenység kisebb egységekben jellemző
a településen. A központi belterületbe ékelődve
a Temető utca két oldalán, valamint az Óvoda közben
a kőfeldolgozás a meghatározó, de egyéb telephelyek
is találhatók. A telepek többnyire zavaró táji elemként
jelentkeznek, különösen megemlítendő a magas, sok
helyről jól látható ipari kémény. Az Újfalutól délre, az
egykori major mellett található a település ipari park“
ja”, amely még jelentős építési tartalékkal bír. A terület
tájképileg kevésbé kitett mélyedésben fekszik. A doboz-szerű épületek védőnövényzettel tájba illeszthetők bizonyos mértékig, ahogy ez a major esetében
megtörtént.
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Vannak még telkek, melyek eddig gazdasági használatra, még nem lettek igénybe véve, ilyen az (5), (7)
részben, és a (8) jelű területek. Ezek közül a (7) és a (8)
jelű területek kiemelt figyelmet igényelnek a település
kapuját képező helyzetük következtében. Építési igény
esetén mindenképpen szakmai konzultáció és tervtanács igénybevétele javasolható.
A területek látványának kedvezőbbé tétele érdekében
növényzet telepítését javasolt megvalósítani a telephelyek telekhatára mentén álcázás érdekében.
A gazdasági területeken az új épületek szabad formá“
lásúak” lehetnek, sem az anyaghasználatra, sem
a tömegformára vonatkozó különleges megkötéssel
nem kell számolni. A jelentős rálátással bíró területeken a színek használata során figyelemmel kell lenni
a környezet természet-adta színeire. Kerülni kell a harsány, és táj-idegen színeket, kívánatos harmonizálni
a természettel az épületek színeinek megválasztásakor, továbbá növényzet telepítésével osztani szükséges a nagyméretű tömegek látványát.
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4.8. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
A különleges területek körébe igen sokféle terület tartozik. Ami közös bennük, hogy mindegyik, éppen a különleges voltuk miatt kiemelt fontosságú odafigyelést igényelnek a településkép, vagy tájkép alakításuk
szempontjából. A településképi-, vagy tájképi megjelenésük mindegyik esetben kiemelt jelentőséggel bír, vagy
méretük, hatásuk miatt, vagy elhelyezkedésük miatt.
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A községtől keletre eső Bánya-hegyen folytatott kőbányászat és feldolgozás a mai napig meghatározó tevékenysége a falunak, több kőfaragó műhely is található
a faluban. A már nem művelt kőfejtők növény- és állattani ritkaságok élőhelyei. A felhagyott bányák előzetes
bejelentés és egyeztetés után látogathatóak. A terület
a sziklamászók számára gyakorlóterepként szolgál és a
geológia szerelmesei, a kőzetgyűjtők, a jurakori, csigára
emlékeztető lábasfejűek, az ammoniteszek ép példányai után kutatók is gyakran megfordulnak errefelé.
Távlati rekreációs és szállás jellegű hasznosításra vár
több különleges besorolású terület. A (7), (9) és (11) jelű
területek a Bikol-patakra tervezett záportározó tó kialakítását követően válik aktuálissá. A (13) jelű terület
Hajni Berek adottságira épülő egészség-megőrzési és
idegenforgalmi hasznosításra tervezett. Messze határból rálátással bír Hajni Berek, melynek beépülése
esetén a tervtanácsi véleményezés elengedhetetlennek tekinthető.
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A legkirívóbbak a Bányászati területek, melyek a tájképi
megjelenésük tekintetében kívánnak figyelmet. Ide tartozik a (3), (6) (12), (15).
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Legkevésbé problémát okozóak, de a növénytelepítés
kérdésében mégis odafigyelést igénylőek a közművek
telkei. Ide tartoznak az (1)-(2), (4), (10) és (14) jelű területek.
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4.9. REKREÁCIÓS ZÖLDTERÜLETEK
A szabadtéri, közhasználatú rekreációs zöldterületek kiemelt színterei a sportnak, játéknak és kikapcsolódásnak, a közösségi
életnek. Tardos legfőbb, közcélú zöldterülete a Béke utcai sporttelep és a mellette kialakított játszótér, pihenőtér. Messziről vonz
látogatókat a Malomvölgyi rekreációs terület. A településrendezési terv további zöldterületek kialakítására ad lehetőséget. Részben
az új lakóterületekhez kapcsolódva. Ilyen jöhet létre a Szélhegyen tervezett a lakóterületi fejlesztés esetén, a Hajni-Berek és a
Gorba utca közötti területen továbbá az Új telepi részen a tervezett lakóterület és a tervezett ipari terület közti rendeltetést elválasztó területsávban.

u.
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Tardos belterületén az építési telekméreteknek köszönhetően sok a zöldfelület. Igaz, a jellemzően haszonnövényekkel beültetett kertek – magánterületek lévén –
nem pótolják a közösségi zöldfelületeket, de a meglévő
zöldfelületek fejlesztésével tovább növelhető a falu zöld
jellege.
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A meglévő temetőben nem javasolt a méretes kriptákat
igénylő temetkezési forma. Javasolt az urnafalas temetéshez helyszínt és megoldást tervezni és kialakítani.
Tájképi érzékenysége miatt bármilyen építmény elhelyezése vagy növényzet telepítése a területen különös gondosságot igényel.
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A magas zöldfelülettel bíró, különleges területek között
kell megemlíteni a település temetőjét és a környezetében tervezett temető bővítésére és egy közösségi pihenőkert kialakítására lehetőséget adó területet.
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Meglévő közhasználatú zöldfelület a Béke utcában kialakított sportpálya. A település lakóinak színvonalasan
kialakított focipálya áll a rendelkezésére a rekreációs és
a sporttevékénység folytatására.
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A működő zöldterületeken és gondozott zöldfelületeken
kívül a településrendezési eszközök további nagyméretű rekreációs területhasznosítást jelölnek. Ennek legnagyobb méretű és jelentőségű a Bikol-patak mentén
tervezett horgásztó kialakítása, s ezzel összefüggésben
sport-rekreációs területek létesítése.
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A település temploma körüli kert és egyéb intézmények
korlátozottan közhasználatú kertjeinek értékes zöldfelületei is említést érdemelnek.
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Közhasználatú rekreációt szolgáló terület a Vörösmárvány Művelődési ház telkén kialakított játszókert.
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A község útjain széles, – fásított és cserjékkel, virágokkal díszített – zöldsávok kedvezően befolyásolják az
utcák képét.
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4.10. VÍZGAZDÁLKODÁSI
TERÜLETEK

A Tardost körülvevő mészkő hegységekben sok a víznyelő, ezért a terület felszíni vízfolyásokban szegény,
a víz a falutól délre felszínre jutó vízzáró rétegből fakad.
A település legfőbb kisvízfolyása a Bikol-patak, amely
Tardos külterületén ered, mintegy 310 méteres tengerszint feletti magasságban. A patak a falu közepén áthaladva a Tardosi-tavon keresztül a Malom-völgyön folytatja az útját Bikol-puszta felé, fontos ökológiai folyosót
képezve a természet-közeli területek között, majd
Süttőnél eléri a Dunát. A 18 km hosszú patakot több
mellékág táplálja a község területén.
A vízfolyás mentén mély-fekvésű, nádasokkal, kisebb
erdőfoltokkal tarkított vizenyős területek maradtak
fenn. Ilyen lápos-mocsaras területek találhatók
a Temető – Béke utca között és a vértestolnai műút
mentén. E szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas, viszont természeti szempontból különösen értékes élőhelyeken a hagyományos tájhasználatnak megfelelő, természet-közelibb nád- vagy gyepgazdálkodás, legeltetés
folytatása célszerű, mindaddig, míg meg nem valósul a
belterületi határ közelében tervezett Bikol-tó”. A tó lé“
tesítése mellett a Bikol-patak tavat elhagyó szakaszán
mintegy 100 méteres sávban vízgazdálkodási terület
megjelöléssel biztosított az említett természeti élőhely
fenntarthatósága.
A patak vizének felduzzasztásával eddig két mesterséges állóvíz került kialakításra Tardoson: a fent említett
Tardosi-tó és a Malomvölgyi horgásztó.
Harmadik, s méreténél fogva legjelentősebb lehetne
a záportározási célokat is betöltő új horgásztó és annak
szűrő tava a Bikol-patak déli belterületi határt megközelítő szakaszán.
Malomvölgyi tó is horgásztóként hasznosul. A Malomvölgy közkedvelt kirándulóhely, a környékben túrázók
pihenőhelye.
A sziklákkal, erdővel körülvett katlanban festői szépségű állóvíz, a völgyben sportpálya, játszótér, kisebb
vendéglátóhelyek állnak rendelkezésre.
A terület természetvédelmi szempontból is kiemelt jelentőségű, többek között a béka-király völgyének is nevezik az évente ívás céllal idesereglő békák után.
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4.11. ERDŐTERÜLETEK ÉS ERDŐSÜLŐ TERÜLETEK
Tardost a Gerecse legmagasabb hegyei koszorúzzák:
a Nagy-Gerecse (633 m), az Öreg-Kovács (554 m) és
a Gorba-tető (505 m). A Gerecse alapkőzete túlnyomórészt dachsteini mészkő, kisebb részben felső triász
dolomit alkotja. Üledékes építőanyagainak (mészkő, homokkő, agyag, márga) helyi formái közül nevezetesek
többek között a mészkő barlangjai, a jura-mészkő vö“
rösmárványa”.
A község külterületeinek nagy része (kb. 60%-a) erdővel
borított, zömében természetvédelmi oltalom alatt álló
terület: a Gerecsei Tájvédelmi Körzettel átfedve a külterület döntő hányada Natura 2000 kiemelt természetmegőrzési és különleges madárvédelmi területként nyilvántartott és az Országos ökológiai hálózat része.
A hegység leggyakoribb, legnagyobb kiterjedésű növénytársulásai a cseres-tölgyesek, a déli kitettségű oldalakban mészkedvelő molyhos-tölgyesek, illetve a magasabb
régiókban a gyertyános tölgyesek és szubmontán bükkösök. A gyorsan felmelegedő déli kitettségű oldalakat
molyhos tölgyesek, és sajmeggyes karsztbokorerdők
fedik, amelyek tavasszal, a sajmeggy virágzásának idején,
lenyűgöző látványt nyújtanak. Emellett a karsztbokorerdők másik kísérőfaja a cserszömörce. A kitettebb részeket hársas törmeléklejtő-erdők fedik, a napos oldalak
gyepeinek karakterisztikus növényei a törpe sás és
a barázdált csenkesz.

A fátlan területeket dolomit sziklagyepek és mészkedvelő, sziklafüves lejtősztyepprétek borítják,
a hegység kisalföldi oldalán gyakran találni alföldi
fajokat (pl. homoki vértövet). A hegységben több helyen is nyílik árvalányhaj, leánykökörcsin, apró
nőszirom, de a Gerecse kimagaslóan legértékesebb
növénye a Nagy-Pisznicén élő, jégkori reliktum magyarföldi husáng, amely az országban mindössze
néhány helyen található. Itt él még a szintén ritka
Borbás-kerep, és kék szamárkenyér, a Nagy-Somlyón
értékes gyöngyvesszős társulások találhatók.
A Gerecse madárvilága igen gazdag, közel száz madárfaj fészkelése bizonyított, köztük olyan, fokozottan védett ragadozó madaraké, mint a kerecsensólyom, a parlagi sas, törpesas, vagy a szintén ritka
színes kövirigó, holló, és hantmadár. Az emlősök közül megemlíthető a vadmacska, a nyuszt, és a barlangokban több denervérfaj is él.
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4.12. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
Mezőgazdasági termelést az alacsonyabb fekvésű
Tardos-Vértestolnai Medencében folytatnak, az erdőgazdálkodási területnél jóval kisebb területen. A nagytáblás
szántóföldi gabonatermesztés mellett a kevésbé jó termőképességű termőföldeken gyepgazdálkodás a meghatározó művelési mód. A szántóföldek monotonitását
részben oldja a változatos domborzat. A táblákat helyenként fasorok, kisebb erdősávok is tagolják, elsősorban az
utak és a vízfolyások mentén. Javasolt a mezővédő sávok
rendszerének továbbfejlesztése, amely a kedvezőbb, mozaikos tájkaraktert eredményezne az ökológiai és mezőgazdasági hasznok mellett.
A szőlő- és gyümölcsös termesztésnek nincsenek
nagy hagyományai a településen, az elmúlt évtizedekben visszaszoruló kisparcellás kertművelést szórványosan a lakóterületi telkeken folytatnak. Tardoson
egyik jelentős állattartó telep a belterülettől északra
található, a Szélhegy oldalában, ahol hús-marhákat
tenyésztenek. Másik jelentősnek nevezhető állattartó
telep a Bánya-hegy lábánál kialakított lovas telep.
A lótartás elsősorban rekreációs tevékenységhez kapcsolódik, illetve a lovassporthoz.
Tardos déli irányú tájképének uralkodó elemét a községet
övező kiterjedt szántóterületek, kisebb rétek és kaszálók
adják. A szelíden hullámzó síkságon a művelt, mezőgazdasági táj a látványa az élő, élhető táj, vidék élményét
nyújtja az itt élőknek és a látogatóknak is. A termőterületeket kisebb-nagyobb erdőfoltok és az utakat, vízfolyásokat kísérő fasorok tagolják, mozaikos tájhasználatot
eredményezve.
Az említett táj sértetlenségének megőrzése érdekében
igen kivételes esetekben lehet építeni a mezőgazdasági területeken. A külterületi beépítések elsősorban az
állattartó telepekkel összefüggésben jelennek meg a
belterület peremén. Ezektől eltérő, a tájban megjelenő
újabb beépítéseket csak nagyon körültekintően és szigorúan a tájba illesztés szempontjai szerint javasolt
meg megvalósítani.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
ÁLTALÁNOS ELVEK
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK VISZONYA
Ha építkezésbe fogunk – akár felújítás, akár új ház
építése miatt – különösen érzékennyé válunk környezetünk látványára. Amerre járunk különös érdeklődéssel figyeljük a látottakat. Ilyenkor mérlegeljük,
hogy tetszik-e nekünk a látott megoldás, a megépült
ház. El is döntjük, hogy ízlésesnek találjuk-e a kerítést,
esztétikusnak látjuk-e házat, vajon ugyanazokat az
anyagokat alkalmaztuk volna-e mi is, hasonló színeket használtunk volna-e. Néha egy összességében
számunkra nem tetsző beépítésben is megláthatunk
jó részleteket, követendő ötleteket. Amikor az utcáról
nézelődve több házhelyet is látunk egymás mellett,
akaratlanul is összehasonlítjuk és egymáshoz viszonyítjuk őket. A különböző kialakítású épületeknél keressük, hogy mi teszi őket otthonossá, a lakók milyen
igényeket támasztanak lakóhelyük iránt. Figyeljük,
hogy az egymás melletti épületek illeszkednek-e egymáshoz részleteiben és teljes látványukban egyaránt.
Villányi borvidék épületeinek harmónikus
Az utca kialakítása, az ott alkalmazott műszaki építegymáshoz való illeszkedése mintaértékű
mények és a telepített növényzet szintén nagyban
befolyásolja az élményünket, a róla alkotott véleményünket. Egy településen belül
számos különféle karakterű utca és abban eltérő rendeltetésű beépítés található.
Nagyon fontos, hogy az eltérő jellegű településrészek az adottságokhoz igazodva,
a környezetükhöz illeszkedve és a hagyományokat megőrizve épüljenek ki, illetve
alakuljanak, harmóniát teremtve a részletekben és az egészben.
Mielőtt építkezünk vagy felújítunk, nézzünk körül a szomszédságban! A tervezés
során vegyük figyelembe a környező beépítéseket, próbáljunk meg harmonikusan
összeilleszteni saját elképzeléseinket a környezet adottságaival. Az alábbiakban
ehhez adunk útmutatót. A piros iksz” jellel a nem ajánlott esetek szerepelnek, míg
“
zöld pipa” jelöléssel az ajánlott megoldások láthatók.
“

Magyarpolány
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A HÁZ TELEPÍTÉSE AZ ÉPÍTÉS KEZDETE
Szánjunk elegendő időt a megfelelő építési telek kiválasztására. Ha energiatudatosan szeretnénk építkezni, alapvető szempont
a lakóhelyiségek és a nyílászárók déli égtáj felé tájolása, hogy házunk a Nap energiájából a lehető legtöbbet hasznosíthassa.
Árnyékolással, az épületforma kialakításával, valamint a kerttervezés eszközeinek használatával a nyári túlmelegedés ellen is
védeni kell az épületet.
Az épület elhelyezése a telken sok szempont együttes figyelembe vételével dönthető el. Az építési helyen belül figyelemmel kell
lenni a telek alakjára, a széljárásra, a napjárásra, a szomszédságra, a telken meglévő növényzetre. Mérlegelni kell mérlegelni hova
kerüljön az épület. Természetesen, ha az előkert mérete nem változhat, s az oldalhatáron álló építés lehetősége körülírt, vagy
a telek adottságainál fogva meghatározott, akkor nincsen sok mérlegelésre alkalom. Ilyenkor a ház alaprajzának szintekben,
vagy külső terekkel való kapcsolatával tudunk még sok-sok változatot megtervezni, hogy kedvünkre való házat alakítsunk ki.
Hasonlóan el kell gondolnunk akár új, akár meglévő épületet alakítunk át, hogy milyen arculatú házban, milyen belső szervezésű
telken szeretnénk élni. Milyen anyagok és milyen színek, milyen növényzet és kerti építmények azok, ami a nekünk valót jelenti, ami
a saját otthon érzetet adja.
AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE A LAKÓTELKEN
Az oldalhatáron álló beépítés esetében az előkert mérete meghatározza az utcaképet. Lakóházunk helyének tervezésénél vegyük
figyelembe a vonatkozó előírásokat, és illeszkedjünk a szomszéd épületek építési vonalához. Igyekezzünk gondolni a bővítés lehetőségére, a melléképületek elhelyezésének későbbi igényére. Az udvar, a kert használatát tervezzük meg h asonlóan az épület
belső tereinek átgondolásához.
Tardoson a lakóházak elhelyezésére az oldalhatáron
álló beépítési mód jellemző, sok esetben előkert nélküli
beépítéssel. Ez a kialakult telekszerkezetből, valamint
az új telekosztásnál a telkek alakjából is többnyire ez
következik. A hosszúkás és keskeny parcellákon ez
a követhető telepítési forma. Az oldalhatáron álló épület
esetében a szomszédhoz közel eső oldalon nem helyezhetünk el nyílászárókat, tehát csak az egyik oldalirányban tájolhatjuk a lakóhelyiségeket. Ezért kárpótol, hogy
az oldalkert maximális szélességű tud maradni, melyet
kertként hasznosíthatunk. Mivel tűzfallal csatlakozik
a kerthez az ellenkező szomszédos épület, ez így kellő
intimitást biztosít a különböző lakóhelységek számára
is. Az épület a hátsó kert felé könnyebben bővíthető. Az
utcavonal mentén közel azonos szélességű telekosztás
biztosítja a közel azonos tömeg-méretű házak megjelenését az utcaképben.

Átlósan semmiképpen ne helyezzünk
el épületet egy telken
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Az utcában a közel azonos szélességű telkek biztosítják
a hasonló szélességű utcai homlokzatok megjelenését.
Ha dupla szélességű telken építünk és az épület
alapterületét is nagyobbra tervezzük, mint az utcában
szokásos, akkor vegyük figyelembe a kialakult utca menti
homlokzat felületi és tömegarányait, és próbáljuk meg
úgy tagolni az épületet, hogy illeszkedjen
az utcában kialakultakhoz.

Az utcaképet jelentősen befolyásolja az épületek utcai
telekhatárhoz viszonyított helyzete. A jó utcakép a sűrű
beépítést eredményező keskeny telkek esetében feltétlenül megkívánja a gondos épület-elhelyezést, az illeszkedést az utcaképbe. Az illeszkedés egyik lehetséges
módja, ha nem lépünk ki a meglévő házak sorából, azok
által kijelölt építési vonalból.
Egészen más a helyzet külterületen, a tájban megjelenő
épületek esetében. lyenkor a sűrű telekosztás esetén
kerülni kell az útvonal menti szoros elhelyezést, hogy
az épületek szóródjanak” szét a tájban, mintha termé“
szetüknél fogva keletkeztek volna, mintha úgy nőttek
volna ki a földből, mint a gomba az erdőben.
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TEREPALAKÍTÁS, DOMBORZATI ADOTTSÁGOK
Tardos belterületére jellemző a terepszintben jelentkező magassági különbség. Bár bizonyos utcaszakaszai viszonylag síknak
tekinthetők, a település egyedi arculatához nagy-mértékben hozzájárul a domborzati változatossága. A településen több domb is
található, melyek kilátópontjairól különösen meghatározó a feltáruló látvány. Egy-egy domboldalról is rálátunk a környéken fekvő
telkekre.
A terepalakítás során fontos, hogy illeszkedjünk a környezet topográfiai adottságaihoz. Ha lejtős terepen
építkezünk, úgy kell az épület tömegét kialakítani, padlószintjeinek kapcsolatát a kerttel, a bejáratokkal úgy
kell megtervezni, hogy a ház körüli rendezett terepcsatlakozás minél kevesebb természetes tereplejtéstől eltérő megoldást igényeljen. Ne kelljen sokat sem kiemelni
a terepből, se sokat ráhordva feltölteni. Úgy kell kigondolni, s a területhez igazítani épületünket, hogy szinte
belesimuljunk a domborzatba épületünkkel. Rejtőzködjünk a tájban sem, mint kirívóan legyünk jelen.
Igyekezzünk épületünket
a terepre ültetve elhelyezni,
kövessük a terep természetes lejtését az
udvar és a kert kialakításával is.

A telek meglévő lejtési adottságainak túlzott mértékű átalakítása csúnya sebet okozhat a tájképben. A szükségesnél nagyobb
mennyiségű földmunka magas támfalakat, kiplatózott területeket eredményez, és anyagi szempontból sem előnyös. Ha nem kívánjuk épületünkkel követni a terep lejtését, s nem kívánunk esetleg több szintben építkezni, akkor a terepszintek jelentős megváltoztatása helyett keressünk inkább olyan telket, amely kevésbé lejtős. A meredek hegyoldalakon teraszozással, az épületszintek
egymástól való eltolásával lehet idomulni az adottságokhoz. Ha mindenképpen szükséges bevágást és feltöltést létesíteni a telken igyekezzünk egyensúlyban tartani a feltöltés a bevágás mértékét. Tehát annyi földet emeljünk ki a ház mögül, mint amennyit
feltöltünk előtte.
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A főépületen kívüli egyéb rendeltetésű melléképületek telepítését is meg kell fontolni. Célszerűbben tudjuk telkünket, kertünket
hasznosítani, ha a melléképületek elhelyezése is olyan körültekintően történik, mint a lakóépületek esetében. Az oldalhatáron álló
házaknál mindenképpen azonos oldalon helyezzük el a melléképületeket, mint ahol a főépület áll. Ezzel nem okozunk szomszédunknak bosszúságot az esetleg rossz oldalon árnyékot vető melléképülettel, s magunk számára is megfelelő területbeosztással
tudjuk a telken belül az épületeinket és a kertet kialakítani.

A TELEPÜLÉSKÉPET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK
ÉPÜLETMAGASSÁG, UTCAKÉP
Az új épületek tervezésénél figyelemmel kell lenni arra a környezetre, ahol az meg fog épülni A házunk jó, ha idomul az utcaszakaszon elhelyezkedő meglévő épületekhez, a telekszomszédokhoz és a közterület átellenes oldalán elhelyezkedő ingatlanokhoz
egyaránt. A külső megjelenésükben hasonló kinézetű homlokzatok egyfajta ritmusosságot biztosítanak az utcának.
Egy kialakult utca tekintetében az új épületeknek hasonló épületmagassággal kell felépülniük, mint a szomszédos beépítések.

RITMUS
Az utcaképet, a látványt egy oda nem illő, a környezeténél lényegesen magasabb épület rontja, megzavarja. Lehet egy táji adottság csodálatos, ha azt az épített elemek elcsúfítják, kibillentik harmóniájából, akkor rontott tájról beszélünk. A táj, a természet
eredendően harmonikus, kellemes a szemnek jó érzést kelt bennünk látványuk.
A szervesen, természetes ritmusban és az igényeknek megfelően nőtt települések összehangoltan fejlődnek, betartva építési
szokásaikat, alkalmazva hagyományos formavilágukat. Ilyen volt a régi magyar falu is. Ha megzavarjuk épületeinkkel, ha erőszakosan vagyunk jelen a tájban, vagy a harmonikus településképben akkor lehet, hogy azonnal nem tudjuk miért nem érezzük jól
magunkat az adott helyen, miért olyan zavaros a kép. Csupán nem késztet maradásra, nem vonz visszatérésre.
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Ha kialakult az utca beépítése, ott az új épületeknek hasonló épületmagassággal kell felépülniük, mint a szomszédos beépítések.
De ott, ahol még nem kialakult a beépülés, – ilyen pl. a Szélhegy területén tervezett lakóterületi beépítés – ott az első letelepülő
épületek képezik majd az utcakép jellemzőit.
A természetes táj eredendően harmonikus, kellemes a szemnek jó érzést kelt bennünk látványuk. De az utcaképet, a látványt
egy oda nem illő, a környezeténél lényegesen magasabb épület rontja, megzavarja. Lehet egy táji adottság csodálatos, ha azt az
épített elemek elcsúfítják, kibillentik harmóniájából, akkor rontott tájról beszélünk.
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TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA
Az épület megjelenésének egyik fontos eleme a tető
formája. Amellett, hogy lapostetős, vagy magastetős
kialakítású épületről beszélünk, az épület megjelenése
szempontjából meghatározó a tető hajlásszöge is. Nem
kizárt, de csak olyan helyen ahol nem kerül magastetős
épület közelébe. A magas tetők alkalmazása esetében
a tető formájának és hajlásszögének meghatározásakor a településre és közvetlen környezetünkre jellemző
adottságokat kívánatos szem előtt tartani.
Tardosra nem jellemző jellemzőek a lapostetős épületek, de ha ilyet tervezünk, akkor fokozott figyelmet kell
fordítani az épület környezetbe illesztésére. Tartózkodni kell a túl magas, vagy túl alacsony hajlásszögű tetők
alkalmazásától, hiszen az utcaképet rendkívül kedvezőtlenül befolyásolja a szokásostól jelentősen eltérő
“
lejtésű” tető

Az egyszerű tetőformák jobban illeszkednek Tardos már beépült utcáinak képéhez, a bonyolult, tördelt alakzatokat kerülni kell.
A tető hajlásszöge általában 35∞ és 45∞ között van, ezért ezt javasolt betartani. Tartózkodni kell a túl magas, vagy túl alacsony
hajlásszögű tetők alkalmazásától, hiszen az utcaképet rendkívül kedvezőtlenül befolyásolja egy jelentősen eltérő lejtésű” tető.
“
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A háztető az épület ötödik homlokzata. Ha erre gondolunk, akkor
megértjük miért fontos döntés egy házfelújításkor, vagy új ház építésekor a tetőfelület anyagának és színének megválasztása. A tetőhéjazatának anyaghasználatában és színárnyalatában is a harmóniára kell törekedni, hiszen a településképet nagyban meghatározza
a háztetők látványa. Kedvező, ha a tető egyenes gerincű és legfeljebb
hajlított háznál előforduló felbontású.
A háztető héjazatának anyagválasztása során és színárnyalatának
döntésekor is a harmóniára kell törekedni, hiszen a településképet
nagyban meghatározza a háztetők látványa.
Anyagválasztáskor kerülendő a bitumenes zsindely, bitumenes lemez,
cserepes lemez, műanyag és fém hullámlemez, valamint a hullámpala alkalmazása. Javasolt anyagok az égetett agyagcserép, (a hornyolt
vagy a kettős cserép), korcolt fémlemez, s megfelelő méretű tetőfelület esetén a betoncserép. Kisebb méretű épületek tetőfelújításánál
ne használjunk betoncserepet, mert látványában nehézkes” lesz az
“
épület, aránytalanul nagy hangsúlyt kap a tetőzet a ház léptékéhez
mérten (különösen, ha tördelt a tetőfelület, amelyen a sok tető él miatt a kúpcserepek is nagy számban vannak jelen, s amelyek túlzóan
markáns elemei a betoncserép-fedésnek.
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SZÍNEK ALKALMAZÁSA ÉPÜLETEKEN
Az épületen alkalmazott szín kiválasztásánál is tartsuk szem előtt a környezetünkhöz való illeszkedést. A színhasználat lehet
változatos, de vegyük figyelembe a már meglévő épületek színvilágát. Általánosságban megállapítható, hogy a homlokzatokon
a pasztell és földszínek alkalmazása nyugalmat sugároz.

Nyílászárókra nem javasolt színek

Nyílászárókra javasolt színek

Homlokzatra nem javasolt színek

Homlokzatra és nyilászárókra is javasolt színek
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A rikító, élénk színek könnyen megbontják az utcakép egyensúlyát, használatuk kerülendő. Körültekintően lehet azért telítettebb
(erősebb) színeket is alkalmazni, különösen, ha az nem egyedi eset, hanem például a típusházak sorát, monotonitását törjük meg
a színekkel.
A külső nyílászárók, a redőnyök, vagy a zsalugáterek színezését is a homlokzat színéhez kívánatos megválasztani. Nem javasolt
a harsány színezése annak sem, különösen nem, ha a homlokzaton már a színezés erőteljesebb.
A tető színének megválasztásakor is gondolni kell a környezetben alkalmazott tetőszínekre, a rálátás lehetőségére. Tardoson
nagy számban van még jelen a szürke rombuszpala fedés. Ez által a régebbi épületek tetőzete jellemzően semleges, vagyis szürke.
A héjazat lecserélésekor javasolható a természetes pala alkalmazása, vagy a kevésbé harsány piros cserépfedés választása.
Kerülendő a bordó és kék színű héjazat alkalmazása.
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A HOMLOKZAT ÉS A TÖMEG FORMÁLÁSA,
ANYAGHASZNÁLAT
A homlokzatok meghatározó jellemzője a nyílások aránya, kiképzése, anyaga és alakja. A hagyományos nyílásméretek és azok vízszintes és függőleges méretarányának a megválasztása erősen befolyásolja az épület
megjelenését. Különösen a régi épületek felújítása során kerüljük az aránytalanul nagy ablakok beépítését,
s a házhoz illő formájú és anyagú (álló és nem fekvő
arányú) jellemzően faszerkezetű ablakokat alkalmazzunk. Kerüljük a műanyag redőnyöket, különösen a külsőtokos, fehér színűeket. Helyette inkább zsalugátereket, spalettákat, vagy természetes (tornácok, pergolák)
árnyékolókat használjunk.

A homlokzatok képzése során formailag és anyaghasználatban is összhangban kell lenni a környezettel annak
érdekében, hogy egy harmonikus utcakép jöjjön létre.
A közterület felőli homlokzat esetében különösen
hangsúlyos a nyílászárók arányának, elhelyezésének
módja. Amennyiben egy oromfalas épületről van szó,
ez a karakter még inkább meghatározó. Az utcafronti
homlokzat az épület legjellemzőbb felülete.
A homlokzatok átalakításánál, felújításánál jó, ha szem
előtt tartjuk, az eredeti ház homlokzati kialakítását. Ne
rontsuk el a nyílásméretek megváltoztatásával, összevonásával, a főhomlokzatot, az utcáról látható nézetét
a háznak különös mérlegelés után változtassuk csak
meg.
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Az épület lábazata általában helyi építőanyagból készül, melynek
anyaga lehet kő vagy tégla. Hőszigetelést vagy felújítást követően kerülendőek a felragasztott műkő lapok alkalmazása.
A tűzfalak, ha bántóan sivárak növénytakarással kellemes látvánnyá
alakíthatóak. Egy tűzfal azért mert tűzfal még nem feltétlenül takarandó. Szép arányú épületen, szép anyag struktúrával (kő, tégla) dísze
is lehet a háznak a nyílás nélküli homlokzat.
Az épületek tűzfalait általában takarni szokták. Ha nem tervezett
a zárt homlokzati felület a tűzfalon, s elkerülhetetlen annak látványa, akkor rácsra, vagy huzalokra futtatott növényzettel teljes, vagy
részleges takarása megoldható. Nemesebb anyaggal való burkolása
is megoldás lehet. Kő, vagy tégla felülettel a burkoló anyag szépsége
miatt még javára is válhat egy-egy épületnek.

A tűzfalak takarásának lehetősége növény befuttatásával

Nagyon bántó az utcaképben, ha az elektromos és hírközlési légvezetékek pókháló-szerűen beszövik az eget. Törekedjünk épületeink
csatlakozását a földfelszín alatt kiépíteni, akkor is, ha még az utcában
felszínen van kiépülve az elosztó vezeték.
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KERÍTÉSEK, A KÖZTERÜLET ÉS
A MAGÁNTERÜLET HATÁRÁN
A közterületek felől gyakran csak a kerítések és a kapuk jelzik, hogy milyen stílusú, milyen karakterű lehet
az épület mögötte. Olykor régi felújításra váró háznál is
új kapu, vagy kerítés épül, más arculatot mutatva kifelé,
mint ami bent az udvaron létezik. Az utcán járó ember
gyakorta nem is látja a házakat, a kerítések, a dús növényzet mögött megbúvó magánterületet.
A tömör kerítések kivételes esetben javasolandók, hiszen elfordulást jelez a közösségtől, befelé forduló, zárkózott lakókat sejtet.
Növényzetből is lehet bántó kerítést képezni. Ha tömör
falat képező és nagyon magasra felnövelt a növényzet,
akkor még zavaróbb is lehet, mint egy épített tömör
kerítés. A zöld-fal hatást legfeljebb a kerítés magasságáig, mintegy két méterig lehet elviselni, egyébként
nyomasztó hatású.
Az utcaképe otthonosabb, kellemesebb látvány nyújt,
ha a kertek is láthatóak.

Az áttört kerítés átszellőzést és átláthatóságot
biztosít az utcán járók számára.
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Ahogyan az épületek esetében, úgy a kerítésekre is igaz az, hogy jó, ha kialakításukban, anyaghasználatukban alkalmazkodnak
a már kialakult utcaképhez. Nem szerencsések itt sem a hivalkodó vagy extrém megoldások.
Nem elég, hogy a kerítés áttört és megfelelő magasságú legyen, fontos annak az utcában kialakult jellemzőkhöz igazodnia, s nem
szabad hivalkodónak lennie.

Ne ültessünk közvetlen a házunk elé olyan sűrűre é
s nagyra növő növényeket, melyek eltakarják a házuk látványát.

Ne burkoljuk le a házunk előtti területsávot telekszélességben,
mivel szükség lehet a kertünk részleges takarására,
a látvány zöld növényekkel való gazdagítására.

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

61

MAGÁNKERTEK, UDVAROK ZÖLDFELÜLETEI,
MELLÉKÉPÜLETEK
A változatos domborzati viszonyok miatt Tardoson
sokfelől nyílik rálátás a falu házaira és kertjeire is, így
azok kialakítása, növényzete nagyban meghatározza
a település képét.
A faluban sok ízlésesen kialakított, gondozott kertet
találhatunk, amelyek érdemesek a tanulmányozásra.
A lakó- és intézménykertekből jó ötletek meríthetők
annak érdekében, hogy a saját kertünket is a környezettel harmonikusan tudjuk berendezni és jó támpontot
jelent a növények kiválasztásánál, csoportosításánál –
ami a szomszédban szépen virul, az jó eséllyel nálunk is
jól fogja érezni magát.
Saját kertünkben is törekedni kell az őshonos, tájjellegű
növényfajták alkalmazására, különösen a fák- és cserjék tekintetében. Őshonos fafajok a kocsánytalan és
a kocsányos tölgy, a molyhos tölgy, a csertölgy, a virágos kőris, a kislevelű hárs, a mezei juhar, a mezei és a
hegyi szil, a gyertyán, a mézgás éger és a különböző berkenye kisfajok. Az építkezés megkezdésekor mérjük fel a meglévő állományt, és az arra érdemes, megfelelő fajú és jó egészségi állapotú egyedeket tartsuk meg, mivel egy fa kifejlődése hosszú évekig
tartó, lassú folyamat. Érdemes legalább egy nagylombkoronájú díszfát (pl. hárs, juhar, kőrisfa) ültetni a kertbe, amely jótékony
hatást gyakorol a környék mikroklímájára, hűsítő árnyékot nyújt a lakók számára.
Törekedjünk a többszintes, gyepes-cserjés-fásszárú növényzet kialakítására, a különböző fajú, méretű és habitusú növények
kompozíciójával változatos térformákat, színösszeállításokat nyerhetünk. Bár az örökzöldek egész évben jó takarást biztosítanak, de alapvetően tájidegen fajok, túlzott alkalmazásuk disszonáns hatást eredményez a tájban, ezért mértékkel telepítendők,
pl. egy-egy zavaró tájelem takarásához és itt is a honos fajtákra célszerű szorítkozni.
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A táj- és természetidegen kerti elemek, pl. a terepviszonyokhoz nem igazodó sziklakert, vagy kerti tó kialakítása természetellenes,
de a kertitörpék, tucat” szobrok alkalmazása kerülendő, giccses hatást kelt. Általában véve kerülni kell az épített, mesterséges
“
elemek túlzott alkalmazását, a funkcionalitásra, természeti elemekkel való harmóniára kell törekedni.
A kert elrendezését, különböző funkcióit is érdemes előre megtervezni vagy megterveztetni. A házunkon belül sem közömbös,
hogy melyik helyiség milyen célra szolgál, és ezek egymáshoz képest hogyan helyezkednek el. Ugyanígy a kerten belül is előre
kell döntenünk, hogy milyen tevékenységeket hol szeretnénk végezni, az adott kertrészt pihenés, játék, sport céljára vagy éppen
veteményes kialakításra szánjuk. A kert és az épület viszonya is meghatározó, nem mindegy például, hogy a nappaliból kitekintve
milyen látvány tárul elénk. Ezeket a szempontokat végig gondolva alakíthatjuk ki kertünkben az ideális tereket és látványelemeket
a megfelelő anyaghasználattal és odaillő növényfajok alkalmazásával. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy milyen intenzíven kívánjuk fenntartani kertünket, mivel ha kevés időt tudunk rá fordítani, célszerűbb igénytelenebb, kevesebb törődést igénylő
növényfajtákat pl. nyírást nem igénylő gyeppótló évelőket telepíteni nagy felületen.
A Tardos építészeti hagyományait jellemző közös-udvaros házak kertrészeinek fenntartása a lakók együttműködését igénylik.
Fontos, hogy a közös használatú kertrész mindenki igényeit figyelembe véve, megegyezésen alapulva kerüljön kialakításra. Jelentős kihívás, ezeknek a sok esetben leromlott állapotú és megjelenésű, a településközpontját meghatározó házaknak, és udvaruknak megújítása.

A lakókertek meghatározóak a falu összképében, különösen nagy hangsúlyt kell fektetni az előkert kialakítására, mivel a közterületről ez a kertrész látható leginkább, és hazaérkezésünkkor minket is ez fogad. Egy változatos szín- és formavilágú, virágokkal,
évelőkkel és kisebb cserjékkel ízlésesen beültetett kertrész igen vonzó látványt nyújt. Az előkertbe alacsonyabb növésű lombhullató fákat és bokrokat telepítsünk, amelyek nem takarják el épületünk homlokzatát.
A kertek megpihenést biztosító, vagy társasági összejövetel befogadó helyszínei a teraszok. Ezért kialakításuk nagyon személyre
szabott kell, hogy legyen, egyéni ízléssel megformált. A magánkertek látványa csak abban az esetben jelenik a településképben,
ha rálátással rendelkezik a település több pontja. Tardos ilyen. Nem marad rejtve egy kert, vagy udvar sem a domboldalról a tájképet fürkésző szeme elől.
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A lejtős terepviszonyok leküzdésénél törekedni kell a harmonikus megoldásokra. A kemény mészkőből rakott sziklafal” évelők“
kel és örökzöldekkel beültetve természetes és stabil, masszív megoldás a telek szintjeinek átvezetésére. Kevésbé lejtős terepen
a száraz kőből rakott támfal, vagy a faoszlopokból képzett tereptámasz is biztosíthat kedvező és tájba illő kialakítást, ha teraszos
kiképzéssel készül. Kerülni kell a nagy homogén támfalfelületek, sivár betonelemek alkalmazását. A jelentős szintkülönbségeket teraszozással és gazdag növénytelepítéssel lehet jól ellensúlyozni. A rézsűk zöldfelületeit könnyen karbantartható cserjékkel,
évelőkkel javasolt betelepíteni, amelyek a dekoratív megjelenés mellett erózió ellen is védelmet nyújtanak.
A nagy tűzfalfelületek sivár látványa kellemesen oldható takaró növény telepítésével. Jó megoldást jelenthet az önálló tartószerkezetre, rácsra vagy huzalokra
futtatott növényzet (pl. vadszőlő), amely teljes, vagy
részleges takarást biztosít a nélkül, hogy a ház burkolatát veszélyeztetné. Az épület és kert kapcsolatát
erősítik a cserépbe, dézsába helyezett dísznövények,
a teraszokat, erkélyeket vagy esetleg a kerti lépcsőket
szegélyezve. Egy nem különösen izgalmas ház homlokzatát is nagyon kellemessé tudjuk tenni néhány virágos
balkon ablakba való elhelyezésével.

A kerti építményeket igyekezzünk a főépület stílusához illeszkedve kialakítani, használjunk természetes anyagokat. A járófelületek is jobban harmonizálnak a zöld környezettel, ha természetes anyagokból készülnek. A kerti járdák, utak vagy a támfalak
anyagául válasszuk a környéken bányászott terméskövet, de jó lehetőségek rejlenek a nyerstégla vagy különböző faanyagok
alkalmazásában is. Minél kisebb felületet burkoljunk le, összefüggő, jól fenntartható zöldfelületeket kialakítva. A nagyméretű
falfelületeket bátran futtassuk be növénnyel. A tájjellegű házak udvarát jól kiegészíti egy szőlővel felfuttatott lugas, vagy pergola.
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KÖZTERÜLETEK, UTCÁK, TEREK
A közterületek biztosítják a településen a különböző területek közötti útvonalat, a közművek is ezen a sávon futnak, illetve tereivel
és közkertjeivel a közösségi élet kiemelten fontos színhelyei. A közterületeket bárki bármikor használhatja, a közterületek minőségi kialakítása ezért nagyban hozzájárul ahhoz, hogy milyennek érezzük a körülöttük levő környezetet. A közterületek megjelenése
nagyban meghatározza az adott település karakterét, arculatát, a látogatók, kirándulók számára mély benyomást kelt.
Tardos közterületeinek zöldfelületi kialakítására a sokféleség jellemző. A közterületek sajnos csak szakaszosan
fásítottak, és nagyon vegyes a fajösszetétel, de különösen meghatározza a település képet az örökzöld fenyők
nagy aránya. Jó példaként említésre méltók a Templom
tér évelőágyásai és az itt élő szoliter faegyedek, különösen a templom mögött álló öreg hársfa. Számottevő
faállomány található még a Rákóczi Ferenc utcában
(vadgesztenyék, hársfák). A zöldfelületek további fejlesztésével vonzóbb településkép alakítható ki.
A közterületi fasorok kiemelik a meghatározó útvonalakat, lombkoronájukkal árnyékolnak, felfogják a port
és tisztítják a levegőt. A fafajok kiválasztásánál és
telepítésüknél vegyük figyelembe annak ellenálló képességét, a kifejlett növény méretét és formáját. A közlekedésbiztonsági szempontok mellett az utcában elhelyezett infrastruktúra és közmű elemekre is legyünk
tekintettel, hiszen a felsővezetékek miatt megcsonkolt
növények nem nyújtanak olyan szép látványt, de gondoskodni kell arról is, hogy a fa gyökerei számára is
megfelelő nagyságú, közművektől mentes élettér álljon
rendelkezésre. Légvezetékekkel terhelt” közterületen
“
tehát alacsonyabb, kisebb lombkoronát növelő fák vagy
cserjék telepítése javasolt. A fasorok kiegészítésénél
a már eltelepített, tájjelegű fajtákhoz célszerű igazodni,
pl. kisebb, gömblombkoronájú hársfák, vagy berkenyék
ültetésével.

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

65

A lakosok által ötletszerűen házuk elé ültetett növények sokfélesége rendezetlen utcaképet eredményez.
Törekedni kell az egységes fajú és korú, táji adottságoknak megfelelő, honos fa- és cserjefajták telepítésére, lehetőleg az utcák mindkét oldalán. Kerülni kell az
agresszívan terjedő, ún. inváziós, továbbá az allergén,
vagy egyéb szempontból zavaró hatású (pl. szemetelő) fajokat. Az örökzöld fenyők, tuják és hamisciprusok
helyett szép habitusú, lombos fákat és cserjéket kell
előnyben részesíteni.
A főbb utcákat kísérő széles zöldsávok alkalmasak
évelőágyások kialakítására, ahogy erre néhány igen dekoratív példa mutatkozik is a faluban. Ezek az ágyások
a lakóházak kiterjesztett előkertjeként is funkcionálnak, így a lakosság is bevonható ezek fenntartásába.
A községben több olyan teresedés, közösségi zöldfelület található, amely díszítő, kondicionáló hatása mellett
rekreációs lehetőségeket is biztosít a lakosok és az erre
kirándulók számára. A műemlékekkel, pihenőterekkel
berendezett Templom tér, vagy a település kapujában,
elhelyezett feszület környezete jó példái annak, miként
lehet széppé és használhatóvá tenni a közterületeket.
A Kálvárián felsétálva megtapasztalhatjuk az épített
elemek és a természeti környezet harmóniáját. További,
hasonlóan kialakított pihenőtereket célszerű létrehozni. Fontos hogy ezek a közterületek egységes stílusban,
helyi arculatot eredményező módon legyenek kialakítva, mind formaviláguk, mind szín- és anyaghasználat
tekintetében. Javasolt a kiemelt közterületeken a híres
tardosi mészkő szélesebb körű alkalmazása.
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HÁZAK, A HOMLOKZAT ÉS A TÖMEGFORMÁLÁS, SZÍNEZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Tardoson a jellemző építési forma az elmúlt évszázadokban a hosszházas alaprajzú épület volt. Ezt a 20. században felváltotta, kiegészítette az új életformát jobban
követni tudó az utcai fronton L” alakban hajlított alap“
rajzú ház, vagy az utcára merőleges gerincű tégla alaprajzú épületek közepén keresztirányban való bővítéssel
képzett keresztszárnyas ház” melyek keresztszárnya“
inak lefedését a tető főgerincétől alacsonyabb tető kiemelésekkel oldották meg. Ezek a keresztirányú bővítések gyakran beüvegezett veranda kialakításúak voltak, s
több esetben az épületek manzárd tetős lefedést kaptak.
Tardos régi és új házain a téglaburkolat mellett legtöbb
esetbe díszítésként megjelenik a helyi bányából származó vörös, vagy halványabb rózsaszínű csiszolt felületű helyi márvány. A homlokzatokon burkoló anyagként
használatos, míg a kevésbé értékesebb táblakövek sokszor járdaburkolatul szolgálnak.
A házak lábazati burkolatok, vagy a kerítéslábazatok
szintén helyi mészkőből készülnek.
A márvány” sok féle tárgy, eszköz készítéséhez hasz“
nálatos. Így kertekben, házakban a legkülönbözőbb
formában bukkan elő a vörös-márvány tárgyakon,
egyéb háztartási, kerti eszközökön, kerti-bútorokon, építőanyagként..
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A homlokzatok anyaghasználatában és színeiben sajátosan tardosi” jellegzetességek fedezhetők fel. Tardos hagyományos épülete“
inek színezésére használatos volt a sárga különböző árnyalatai valamint a vörös fehérrel kombinálva.
A mai színezéseknél a halványabb pasztellszínek használata ajánlatos. A természetes kőlábazattal rendelkező épület utólagos hőszigetelése után a lábazati kő színével harmonizáló homlokzati színeket javasolt alkalmazni.
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PÉLDÁK AZ ORSZÁG MÁS TERÜLETEIN
MEGÉPÜLT NÍVÓS KÖZÖSSÉGI ÉS LAKÓÉPÜLETEKRE

Közösségi ház bővítése és családiház (Balázs Mihály)

Az épület faszerkezetei, fa nyílászárói és a kerítések fából készült elemei szerencsés, ha azonos színezést kapnak ez által az ös�szetartozást hangsúlyozva, s a harmóniát az épület és kertje között megteremtve.
Megfér-e a régi és az új stílusú épület együtt, egy utcában? Ha a tetőformában, a színekben és az anyaghasználatban harmonizálnak, ha a visszafogottan használjuk az építészeti elemeket, akkor azt mondhatjuk igen, nem kizárt, hogy régi épületek között
is jól mutasson egy új, korszerű szerkezetekkel létrehozott, vagy más stílusú épület.

Kockaház felújítása, bővítéses megújítása.
(Pest megye)
Balaton-felvidéki családiház
(Gortva A., Gorva P., Tompos Zs., Pusztai A.)

Pilisi vályogház bővítése (Csóka Balázs)

Lakóház (Gelencsér A.)

Közösségi épület Pest megyében
(Varga Csaba)
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Az épületek természetes anyagok felhasználásával készültek. A kornak megfelelő ízléssel, mérsékelten tördelt/osztott alaprajzzal
és tetőzettel rendelkező nagy tömegű épületek. A mérsékelten osztott tömegnek köszönhető az épületek megfelelő tájba illesztése.

Az év homlokzata 2016 (Dankó Kristóf)

Példa arra, hogy a hagyományos utcaképbe, a hagyományos építésű formavilágba miként lehet beilleszkedni egy teljesen új és
modern eszközrendszerrel tervezett házzal.

2017-ben az „Év háza”
Dénes Gy. Balatonhenye

Egy lepusztult, értékeit vesztett és többször átalakított épület felújítása. Az eredeti alaprajzi méreteket csupán egy verandával
bővítették. Az épület népies elemeit megtartották, ugyanakkor a kor igényeit is kielégítve korszerű építészeti megoldásokkal
felújított épület.
A homlokzatok átalakításánál, felújításánál jó, ha szem előtt tartjuk, az eredeti ház homlokzati kialakítását. Ne rontsuk el a nyílásméretek megváltoztatásával, összevonásával, a főhomlokzatot, az utcáról látható nézetét a háznak különös mérlegelés után
változtassuk csak meg.
Néhány jó példa épület felújításokra Kisorosziból: a homlokzatokon a vakolatminták helyreállítása, visszaépítése a meglévő töredékek, vagy más autentikus minták alapján lehetséges. Az utcai rontott” homlokzaton a nyílászárok újak az eredeti mérettel
“
és ablakosztással készültek. Az épületek fagyálló lábazati kialakítást kaptak. A jellegtelennek tűnő házak csodálatosan gazdag
utcaképet adó módon kerültek megújításra.

JÓ PÉLDÁK ÉPÜLETEKRE, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEKRE

71

JÓ PÉLDÁK ÉPÜLETEKRE, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEKRE

72

Ha nem felújítás, hanem akciószerűen új épületsor létesítése történik, ez esetben is lehet olyan utcaképet adóan építkezni, hogy
bár az épületek látszólag azonosak, de apró részletekben mégis eltérőek, s ettől a házlakók egyéni ízlését, elgondolását követni
képesek.

Komárom - lakóház (Földes L., Tatár-Gönczi O.)

Kolontár: a vörösiszap pusztítása utáni újraépítés

Földes L., Balogh Cs.: Nagykovácsi

Vincze L., Páczelt P. Balaton-felvidék,
majorsági központ
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MÁSOK PÉLDÁIN KERESZTÜL BEMUTATOTT ANYAGHASZNÁLAT, HOMLOKZAT ÉS ERESZALJ MEGFORMÁLÁS:
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AKTÓK, ABLAKOK, TORNÁCOK, ÁRNYÉKOLÓK
A hosszházak sajátos épületrészei voltak a változó kialakítású oszlopos tornácok. A tornácok sokszor nyílással zárulnak az oromfalon. Kialakításuk változatosságát archiválva javasolt őrizni, s az új építéseknél is alkalmazni azokat. Megőrzésükre nagy hangsúlyt
kell fektetni, hiszen a hagyományos építészet fontos elemei. Létesítésük nem az öncélú díszítés, hanem a szigorú funkcionalitás miatt
terjedt el ilyen nagy számban. Külső fedett szabadtér, mely árnyékvető a nyári hónapokban, de védelmi rendeltetésű a csapó esőben.
A pergolák, lugasok növényekkel befuttatva és a teraszok biztosíthatják kertünk intim, árnyékos pihenőhelyeit, vagy társasági ös�szejövetel befogadó helyszínei lehetnek. Ezért kialakításuk nagyon személyre szabott kell, hogy legyen, egyéni ízléssel megformált.
A nyílászárók kialakítása nagyban hozzájárul az épület
homlokzatának összképéhez. A tetősíkból túlzottan kiemelkedő felépítmények kerülendőek. Tetőablakok esetében javasolt a tetősíkban fekvő ablakok beépítése.
A hagyományos fa nyílászárók műanyagra cserélése
a homlokzat összképét jelentős mértékben átalakítja.
Új épületek esetében egyre nagyobb szerepet kapnak
a nagyméretű és változó arányú üvegfelületek.

A Pest megyei felújított és bővített
parasztházból kialakított épület jó példája
az utólagosan részben beüvegezett tornácnak
és a házhoz később épült üveges verandának.
Az utólagosan épült szerkezetek az épülethez
illően fából készültek, osztásuk és díszítésük szépen
illeszkedik a meglévő népies épülethez.
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Új épületen alkalmazott hagyományosnak tűnő ablaknyílás, vagy régi épület hagyományos ablaknyílásában
elhelyezett új ablak, ha gondos a tervezés igen impozáns
hatást kelthet. Használjuk bátran új épületeinken a harmonikusan összeillesztett anyagokat, színeket a homlokzatok és a nyílászárók kialakításakor.
Tradicionális és modern ablakok és ajtók alkalmazása
azon kívül, hogy meghatározott feladatuk van még szépek is.
Az ablak és az ajtó kialakítása nagymértékben befolyásolja az épület karakterét. Óvjuk meg, szükség esetén
gyártassuk újra a hagyományos szerkezeteket. Azonos
ablakméret más-más ablakosztással egészen eltérő
megjelenést, hangulatot ad a háznak. Hagyományosan
az ablaknyílások nyújtott arányúak, azaz magasabbak,
mint szélesebbek. Vegyük figyelembe, hogy ma már lehetőség nyílik az eredeti, hagyományos kialakítású és
osztású ablakok hőszigetelt üvegezésű, korszerű legyártására.
Felújításnál, vagy új épület építésekor az egységes utcakép megteremtése érdekében kívánatos illeszkedni
a hagyományos nyílászáró arányokhoz és anyaghasználathoz.
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MAGÁNKERTEK, UDVAROK ZÖLDFELÜLETEI, MELLÉKÉPÜLETEK
Minél kisebb felületet burkoljunk le, a nagyméretű összefüggő falfelületeket futtassuk be növénnyel. Ha a házunk előtt van előkert, alacsonyabb növésű lombhullató fákat és bokrokat telepítsünk, hogy ne takarja el épületünk homlokzatát. Mivel a közterületről ez a kertrész látható leginkább, és hazaérkezésünkkor minket is ez fogad, igényesen alakítsuk ki, hiszen egy virágokkal
szépen beültetett terület kellemes hangulatot áraszt.
Az előkert általában egy szűk terület a ház és a kerítés között, ezért növényzete, kialakítása erősen befolyásolja az utcaképet,
a ház megjelenését, vagy éppen meg nem jelenését az utcában. Bármennyire is szép növényzetet ültetünk az előkertekbe, sőt
a kerítésen kívülre is, ha teljesen elfedik az épületek látványát, akkor arctalanok lesznek az utcák, nem érezzük, hogy házak között
vagyunk, csak változó szépségű kerítéseket és a gazdagon telepített növényzetet észleljük. Ezért ahol van, ott nagyon fontos
településképi szempontból az előkert kialakításának módja és a szomszédokkal történő összehangoltsága.
Az épületek körül kialakított kertrész szerves kapcsolatban áll a házzal és az utcával is. A kerti építményeket igyekezzünk a
főépület stílusához illeszkedve kialakítani, használjunk természetes anyagokat. Ha rendeltetése ellátásában ez nem okoz megoldhatatlan problémát, a természetes anyagokat részesítsük előnybe: a helyi, földszínekhez illeszkedő kőanyagok használatát és
a könnyűszerkezetes fa építményeket.
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A melléképületek utcára merőleges vagy azzal párhuzamos gerincű oromfalas épületek jellemzően vakolt, vagy natúr téglaépítésűek cserépfedéssel.
A gazdasági rendeltetésű bortároló pince homlokzata természetes kőburkolattal és
bejárata szép fa ajtóval lett kiképezve
A gazdasági épületek fontos helyszínei a kerteknek, a házkörüli tevékenységnek.
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KERÍTÉSEK, TÁMFALAK
Mivel a kerítések a köz- és magánterület határán helyezkednek el, meghatározó elemei egy-egy utcaképnek. Ha például egy szűk
utcát magas, tömör kerítések határolnak, az nyomasztóan hat a járókelőkre, úgy érezhetik magukat, mint egy labirintusban.
Ugyanez elmondható a nagyméretű sövények telepítésekor is. Az utca és az épületek hangulatához illeszkedve célszerű kiválasztani a kerítés magasságát, színét, anyaghasználatát és formáját. Előnyös lehet a helyi, természetes építőanyagok használata,
valamint ha egy-egy utcában egyedi arculati jellemzők jönnek létre.
Tardoson számos táji és természeti érték, védett élőhely található, melyek megőrzése és jó állapotban
tartása kulcsfontosságú. Odafigyelést igényel, de nagyon előnyös lehet a tájképi szempontból, ha meglévő
faállományt megőrizzük, a hiányzó egyedeket pótoljuk
őshonos, a helyi adottságokat jól viselő növényzet ültetésével. Egy-egy nagyméretű lombkorona vagy növénycsoport komoly hatást gyakorolhat a környezet
mikroklímájára, árnyékoló hatásukkal biztosítani tudják
a lakók hő elleni védelmét.
Tardoson számos utcában utcafrontra épültek a házak.
Utcavonalon álló házak esetében a kapuk és a telekszélesség függvényében a kerítések jelennek meg a házak
homlokzatai között.

Tardoson a kerítések jellemzően áttört kialakításúak. Sok szép példát láthatunk a településen minőségi és esztétikus kerítések
kialakítására. Ezek anyagaikban és formaképzésükben is változatosságot mutatnak. Gyakoriak a lábazatos, hézagosan lécezett
vagy fém kerítések, de a növényekkel történő határképzés is ízléses látványelemeket eredményezhet. Bármelyik változat mellett
döntünk is, fontos a szomszédokhoz és a saját épületünkhöz való harmonikus illeszkedés.
A kerítések a köz- és magánterület határán helyezkednek el, meghatározó elemei egy-egy utcaképnek. Ha például egy utcát magas, tömör kerítések határolnak, az nyomasztóan hat a járókelőkre, úgy érezhetik magukat, mint egy labirintusban.
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Ugyanez elmondható a nagyméretű sövények telepítésekor is. Az utca és az épületek hangulatához illeszkedve célszerű kiválasztani a kerítés magasságát, színét, anyaghasználatát és formáját.
Előnyös lehet a helyi, illetve környékbeli természetes építőanyagok használata, valamint ha egy-egy utcában egyedi arculati jellemzők jönnek létre.
A közterületek felől gyakran csak a kerítések és a kapuk jelzik, hogy milyen stílusú, milyen karakterű lehet az épület mögötte.
Olykor régi felújításra váró háznál is új kapu, vagy kerítés épül, más arculatot mutatva kifelé, mint ami bent az udvaron létezik.
Fordítottja is előfordul, szép új, vagy felújított ház áll a telken, de a kerítés még” nem méltó hozzá. Igyekezzünk mielőbb a közte“
rület felé rendezetté tenni kertünket, telkünket.

Ha nagyon dús a növényzet az előkertben, vagy a közterületre kiültetett egyéni ízlésként gondozott zöldfelületen, akkor az utcán
járó ember gyakorta nem is látja a házakat, a kerítések, vagy a növényzet mögött megbúvó magánterületet. Ezt gyakran hallani,
hogy cél a magánterület látvány elleni védelme” az idegenek elleni betekintés kizárása. Ez nem jó sem a kerten belül tartózko“
dónak, mivel a bezártság érzetével él, de nem jó a külső szemlélőnek sem, mivel a közösségtől való elfordulást sugallja az ilyen
magatartás. Szerencsére Tardoson sok az átlátható kerítés, a közösség egymás iránti bizalmának példájaként.
Részletképzés teszi a házat mívessé, az építő, a tervező gondosságára utal, az építtető igényességét bizonyítja.
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KÖZTERÜLETEK, UTCÁK, TEREK, ZÖLDFELÜLETI BERENDEZÉSEK
A községben több olyan teresedés, közösségi zöldfelület található, amely díszítő, kondicionáló hatása mellett rekreációs
lehetőségeket is biztosítanak a lakosság és az erre kirándulók
számára. A település kiemelt zöldterületein kerültek elhelyezésre a különböző emlékművek is. Fontos, hogy a közterületek
egységes stílusban, helyi karaktert, arculatot eredményező
berendezési tárgyakkal legyenek kialakítva, mind a formaviláguk, mind a szín- és anyaghasználatukat tekintve. A központi
utcaszakaszok, közintézmények környezetében célszerű dekoratív virágágyásokat, évelőket telepíteni és fenntartani, de
a település kapuinak” díszítése is kedvező benyomást kelt az
“
átutazóban, vagy ide látogatóban.

A közterületek biztosítják a településen a különböző területek
közötti útvonalat, a közművek is ezen a sávon futnak, illetve
tereivel és közkertjeivel a közösségi élet kiemelten fontos színhelyei. A közterületeket bárki bármikor használhatja, a közterületek minőségi kialakítása ezért nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy élhetőnek érezzük a körülöttük levő életteret. A közterületek megjelenése nagyban meghatározza az adott település
karakterét, arculatát, a látogatók, kirándulók számára mély
benyomást kelt. Előnyös lehet, ha egy egységes koncepció
mentén történnek a fejlesztések.
A közterületi fasorok kiemelik a meghatározó útvonalakat,
lombkoronájukkal árnyékolnak, felfogják a port és tisztítják
a levegőt. A fafajok kiválasztásánál és telepítésüknél vegyük
figyelembe annak ellenálló képességét, a kifejlett növény méretét és formáját. A közlekedésbiztonsági szempontok mellett
az utcában elhelyezett infrastruktúra és közmű elemekre is legyünk tekintettel, hiszen a felsővezetékek miatt megcsonkolt
növények nem nyújtanak olyan szép látványt, de gondoskodni
kell arról is, hogy a fa gyökerei számára is megfelelő nagyságú,
közművektől mentes élettér álljon rendelkezésre. Légvezetékekkel terhelt” közterületen tehát alacsonyabb, kisebb lomb“
koronát növelő fák vagy cserjék telepítése javasolt.

A közterületeken a burkolatokat is körültekintően kell kiválasztani, hiszen ez is nagyban befolyásolja az utcák arculatát.
A járdaburkolatokat, sőt egyes esetekben a gépjármű forgalmat lebonyolító útburkolatokat is a természetes alapú és
elemes burkoló anyagokból kívánatos kiépíteni. Lehet a járda,
vagy a díszburkolat természetes kőburkolat (kiskocka bazalt
kövekből, vagy téglából rakott.

A lakosok által ötletszerűen házuk elé ültetett növények sokfélesége rendezetlen utcaképet eredményez. Törekedni kell az
egységes fajú és korú, táji adottságoknak megfelelő, honos fafajták telepítésére, lehetőleg az utcák mindkét oldalán. Kerülni
kell az agresszívan terjedő, ún. inváziós, továbbá az allergén,
vagy egyéb szempontból zavaró hatású (pl. szemetelő) fajokat.
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A járófelületek is jobban harmonizálnak a zöld környezettel, ha természetes anyagokból készülnek. A kerti
járdák, utak vagy a támfalak anyagául válasszunk terméskövet, de jó lehetőségek rejlenek a tégla vagy különböző faanyagok alkalmazásában is. Csak a szükséges felületet burkoljunk le, összefüggő, jól fenntartható
zöldfelületeknek helyet hagyva. A nagyméretű falfelületeket bátran futtassuk be növénnyel.
Az elemes térburkolatok az esztétikai előnyük mellett
környezeti szempontból is kedvezőbbek: elősegítik
a csapadékvizek beszivárgását is a talajba, a talajszellőzését.

A nagyméretű falfelületeket bátran futtassuk be növénnyel.
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REKLÁMHORDOZÓK
A reklámok és cégérek fontos alkotóelemei az utcaképnek a település arculati jellemzőinek. Ha nagyon zavaros és sok stílust képvisel, nem tölti
be szerepét, a településképet pedig vizuálisan elszennyezi. Napjainkban
nagy jelentőséggel bír a közlés formája, stílusa. Egy-egy településnek
sajátos karaktert adhat az utcanév-táblák megjelenése, az információs
eszközeinek rendszere, az üzletportálok és cégérek kialakításának módja. Sem a reklámok, sem a hirdető eszközök nem lehetnek ad hoc” (al“
kalmi) kinézetűek, egyéni ízlések szerint alakíthatóak. Meg kell tervezni,
s előírást kell arra nézve is megfogalmazni, hogy milyen formai jegyeket
kell képviselniük egy-egy település, vagy településrész karakteréhez illő
reklámeszközöknek és cégéreknek. Anyagokban, színekben harmonikusaknak kell lenniük környezetükkel és egymással.
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SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
Sajátos építményfajtának számítanak a többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű-, energia- és vízellátási,
illetve vízgazdálkodási, a bányászati, vagy honvédelmi tevékenységgel összefüggő sajátos technológiájú építmények, amelyekhez
rendeltetésüknél fogva sajátos követelmények meghatározása szükséges. Ide sorolandók az különböző műszaki berendezések (pl. az
antennák, adótornyok, közművezetékek tartóoszlopai, transzformátorok), amelyek többnyire közterülten jelennek meg, vagy olyan
berendezések, melyek az épületekre, vagy egyéb tartószerkezetre szerelendők (pl. parabola antennák, kültéri hűtő-fűtő berendezések, klímaberendezések, napelemek, napkollektorok, vagy egyéb alternatív energiát hasznosító, (pl. szél-, víz, esetleg földenergiát
hasznosító) berendezések.
Meg kell fontolni, hogy mennyi napelemet lehet egy épület tetőzetén
elhelyezni annak veszélye nélkül, hogy az épület megjelenését ne befolyásolja hátrányosan. A napelemek egyéb gépészeti berendezések
szerencsés, ha takarásba tudnak kerülni, hogy ne uralják el az épület
építészeti megjelenését. Ha teljes takarásban nem is lehet elhelyezni
egy-egy berendezést, legalább arra kell törekedni, hogy a közterületről
legkevésbé lehessen észrevenni, ezért mellékhomlokzatra kerüljön elsősorban. A magastető síkjából kiálló, nem a tető hajlásszögét követő
napelem, vagy napkollektor használata nem javasolható. Elsősorban
a garázsok, teraszfedések, előtetők alkalmasak a napelemek elhelyezésére, s lehetőleg a tetősíkkal párhuzamos síkon elhelyezve.
Ajánlások: általában az antennák, napelemek, napkollektorok szélgenerátorok utcafronti tetőfelületen kerülendők. A kémények jellemzően
falazott szerkezettel készüljenek. Ha utólagos fémkémény készül, célszerű azt a tetőn kívül körbefalazva, vagy tartós anyagú építőlemezzel szerelt módon burkolással megoldani, vagy lehetőleg sötétszürke,
vagy fekete védőcsővel burkoltan felvezetni a tetőre. A csillogó fémkémények alkalmazása csak rendkívüli esetben sajátos építészeti arculatnál alkalmazható, a hagyományos építőanyagból készült épületek
esetében nem.
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A parabolaantenna és a kültéri klímaberendezés megjelenése az épület homlokzatának fali sávjában nem szerencsés. Méretüknél
fogva a főhomlokzaton idegen elemként jelenik meg, a homlokzatot elcsúfítják, esetleg értékes részleteit eltakarják. Ezért, ha lehet
csak a tetőn, s annak is a nagyobb felülettel rendelkező részén helyezzük el a parabolaantennát, álcázva tetőeresz alá a klímadobozt, vagy legalább a nem közterület felől látható homlokzaton. Ha mindenképpen a közterület iránya felé kell állítani, vagy helyezni
a berendezést, akkor legalább ne az utca felőli főhomlokzatra, vagy annak közelében helyezzük el.

A belterületek utcaképét leginkább zavaró látvány a villamos és hírközlési légvezetékek megjelenése az utcák hosszában és azokat
lekeresztezően. Egy-egy utcában olykor megjelennek a középfeszültségű vezeték magas tartóoszlopai, a kisfeszültségű kisebb méretű tartóoszlopok, a hírközlési vezetékek oszlopai, a közvilágítás oszlopai, majd mindezt pókhálószerűen beszövő szabadvezetékek,
a házakhoz történő bekötő vezetékek. (Azt szokták mondani, hogy a hó sem tud a földre érkezni annyira sok a vezeték az utca
légterében, hogy azok felfogják.) Az említett látvány elkerülésére – sok más üzemeltetési, üzembiztonsági előnnyel járóan – a vezetékeket földben kívánatos elhelyezni. A földkábeles hálózat kiépítésére szolgálnak a járdák, amelyek alatt mindezek elvezethetőek.
A házakhoz pedig a földben érkező vezetékek szintén alulról kerülnek bekötésre, ez által elkerülve a bekötő légvezetékeket. Ilyen módon az utcakép kedvezőbb lesz, s a kilátást nem csúfítják el a tartóoszlopok, az utcában keresztben-hosszában futó légvezetékek.
Ha nincsen az utcában légvezeték, akkor az utcában a fák megnőhetnek, nem csonkolják azokat, illetve nagy lombkoronát növesztő
fák telepíthetők.
REKLÁMOK, CÉGÉREK, MŰSZAKI ÉPÍTMÉNYEK

92

Lakóterületeken, belterületeken az oszlopra helyezett új transzformátorokat (elektromos feszültség-átalakító berendezéseket) nem lenne szabad elhelyezni, a meglévőket fokozatosan le kellene cserélni épített-házas transzformátor állomásokra, melyek a talajon álló és 1,5m-nél nem
magasabb fémdobozok formájában jelennek meg jobb esetben a parkosított közterületek gépjárművel megközelíthető sarkán.
A távközlésben nélkülözhetetlen adótornyok telepítését amennyiben
technikailag megoldható, célszerű a lehetséges környezeti feltételeknek
leginkább megfelelő módon álcázva végezni. A szolgáltató antennákat
belterületen magasabb épületek tetőszerkezetére illesztve is el lehet
helyezni. Külterületen, vagy olyan helyeken, ahol nincsen megfelelő magasságú fogadó hely, ott a Monopol tornyok”, vagy acélrácsos tornyok
“
építése jöhet szóba. Ilyenkor nagy hangsúlyt kell fektetni a tornyok külső
megjelenésére.
A természetes anyagok ez esetben is előnyben részesítendők, így a fa,
mint építőelem használata javasolt. Hogyha fémszerkezetű torony létesítésére kerül sor, a lágyabb, íves formák alkalmazása ajánlott.
Ha a környezeti adottságok lehetővé teszik, valamint kilátás-rálátás
szempontjából is indokolt, kilátóval is kombinálható az adótorony.
A következő képeken néhány jó, esztétikus példát mutatunk be távközlési berendezésekről.

A képen látható tornyok: Színes textillel álcázott torony (30m),
kilátóként megépített acélrácsos torony (50m),

REKLÁMOK,
fatartóként épített
CÉGÉREK,
monopolMŰSZAKI
torony – ECOPOL
ÉPÍTMÉNYEK
(30m) fenyőfának álcázott
93 monopolt torony (30m)

ENERGIAELLÁTÁS, HÍRKÖZLÉS, MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

JELMAGYARÁZAT

Felszíni energiaellátási és
elektronikus hírközlési sajátos
építmények, műtárgyak és egyéb
műszaki berendezések elhelyezésére
nem alkalmas területek
Meglévő torony
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“

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent ,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt

kis ország , messze ringó gyermekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.”

/Radnóti Miklós: Nem tudhatom/
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