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1. BEVEZETŐ, KÖSZÖNTŐ 
 

„Kontyos tetőszerkezetű, zsalugáteres ablakú, vastag vert falú házai bizonyára titkot rejtenek. Mert 
mivel mással lehetne magyarázni a már-már kihunyó parázs újralobbanását. Azt, hogy az innen 
elvándoroltak közül egyre többen látogatnak vissza, vásárolnak házakat, egyre gyakrabban találkozni 
itt született, meghatódott, könnyes szemű, „hazalátogató” sétáló németeket. És nem utolsó sorban az 
„új telepeseket”, Kalaznó új felfedezőit: hazaiakat, németországiakat, svájciakat, akik a nyelvi 
nehézségeik ellenére is a beilleszkedés, tenni akarás útját választották. Jelenlétükkel színesedik, 
újraéled az egyre nyilvánvalóbban arculatváltó közösség.” (idézet Morvai Zoltán: Kalaznói kalaúz) 
A komfortosabbá tétel igyekezete – gáz, víz, villanyvezeték létének köszönhetően –, járdák, 
zöldterületek, pihenőhelyek kialakítása megannyi összetevője az új falukép alakulásának. 
Ilyenekről elmélkedünk a kalaznói tökéletes csendet megtörő tücsökciripelés, békakuruttyolás, 
madárcsicsergés kórussá dagadó, szarvasbőgéssel fűszerezett szimfóniája bűvöletében, csodálva a 
csillagos eget, amely világjáró barátom szerint talán a legszebb itt, a Donát patakot körbezáró 
dombok között.” 
 

„Vajon milyen jövő vár erre a kicsiny, dombok között megbúvó településre? Ha a házakat használó 
ember az ottani élethez értelmes célt talál, olyat, amely biztosítja megélhetését, boldogulását, akkor 
ez biztosítja egy falu épületeinek, településszerkezetének megmentését is.” 
(idézet Jékely Zsolt: Néhány gondolat Kalaznó jövőjéről) 
 

Kalaznó a Tolna megye közepén született egykor közel 1100 fős népességből mára 170 főre 
csökkenő település 300 éves történelme, múltja és jelene tipikus példája a magyar 
településtörténetnek. 
 

A kézikönyv a 2017-es Kalaznóról szól. A településképi rendeletnek pedig legfontosabb célja az 
értékek megőrzését, a település sokszínűségét megmentő segítő szándékok megfogalmazása. 
Reméljük, a kézikönyv is hozzájárul a „kalaznói csoda”, a hihetetlen táji, települési és építészeti 
értékekkel bíró község fennmaradásához 
Külön köszönjük a Kalaznó múltját bemutató, a jövőjéért aggódó Bodor Katalin, Jékely Berta és 
Jékely Zsolt szakmai segítségét, tanácsait. 
 
Kalaznó, 2017. november hó       László János polgármester 
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2. KALAZNÓ BEMUTATÁSA 

 
A település első említése 1313-ból származik, 
Kalizno formában. A helység nevének írásmódja a 
középkorban erősen váltakozott: a forrásokban a 
Kolozno (1331), Kalazna (1344, 1353), Kalaznya 
(1345), Kalaznio (1561), Kalaznyo (1564), 
Kalaszno, Kalaszna, Kaloszna (1735–1740) nevek 
szerepelnek. A török adóösszeírásokban e 
névváltozatok mellett a Felső-Kaláznyó, Alsó-
Kaláznyó helynév is föltűnik. Feltehetően a Felső-
Kalaznónak nevezett falurészben laktak a nemesek, 
míg a jobbágyok Alsó-Kalaznón éltek. 
A község neve a XVIII. századi katonai térképen 
Kalásznó formában jelenik meg. A későbbi 
térképeken már a ma is élő Kalaznó név olvasható, 
amely a XIX. században vált hivatalossá. 
 
Kalaznó a 65. sz. főútvonaltól 5,3 km-re keletre 
zsákfaluként alakult ki. Közvetlen szomszédja 
Hőgyész nagyközség, melyhez közellátás 
szempontjából számtalan szállal kötődik. A 
megyeszékhely Szekszárdtól 35 km-re, Tamásitól 
26 km-re, Bonyhádtól 35 km-re helyezkedik el. 
 
Tolna megye tájaiból a Kapos és a Sió völgy által 
közrefogott Hegyháthoz tartozik, mely völgyekkel 
felszabdalt, magasra (200-300 m) kiemelt hátakból 
áll. 
 
A Donát patak a Kapos és a Sió közötti térség legjelentősebb, halastavakkal tarkított vízfolyása. Az e 
patak völgyében kialakult és fejlődött községet a korábban még használt földutak kötötték össze az 
északra (Diósberény és Szakadát), keletre (Varsád), ill. délre (Felsőnána és Murga) felé fekvő 
szomszéd településekkel. 
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A község életét számos egyéb tényező mellett a II. világháborút követő ki-és betelepítések, az 1950-
es évek gazdaságpolitikája alapvetően meghatározta, melyet híven tükröz a népességszám 
alakulása. 
 
A község népességszámának változását az alábbi táblázat mutatja (KSH): 

 
Év 1870 1900 1941 1970 2011 

Fő 975 1 014 823 600 171 

 
Ma a településen az 1900 évi népességszám 17%-a él állandó lakosként. 

 
A község épített környezetének állapotát jelzik az alábbi adatok.  
 
A lakások és lakott üdülők építési év szerinti megoszlása: 
 
1946 előtt 1946 - 1960 1961 -1970 1971 -1980 1981 -1990 1991-2000 2001 -2005 2006 -2011 összesen 

% db % db % db % db % db % db % db % db % db 

91,1 93 3,9 4 1,7 1 - - - - - - 3,3 4 - - 100 102 

 
A 2011 évi népszámlálási adatok szerint a lakások több, mint 90%-a 70 évnél öregebb, 1946 – 2011 
között 9 épület épült, melyből 4 db valósult meg 2000 után. 
Ma az épületek közül több lakatlan, ill. második otthonként / üdülőként használják magyar és külföldi 
állampolgárok. 
 
A község működéséhez szükséges alapvető közintézmények helyben, ill. Hőgyészen érhetők el. 
 
A civil szervezetek közül kiemelkedő a „A Fejlődő Kalaznóért Egyesület” tevékenysége, amely a 
község múltjának feltárásában, az épített örökség megőrzésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
 
A település igazgatási területének szerkezetére ma az alábbi területhasználatok a meghatározóak: 

 
Földrészlet statisztika fekvésenként 

fekvés 
Földrészletek 

száma 
egyéb önálló épületek 

száma 
egyéb önálló lakások 

száma 
∑ terület (ha) 

belterület 323 0 0 81,11 4,42% 

külterület 442 0 0 1 753,44 95,58% 

∑ 765 0 0 1 834,55 100% 

 
Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a művelési ágak: 

 
Földrészlet statisztika művelési áganként 

művelési ág földrészletek száma alrészletek száma ∑ alrészlet terület (ha) 

erdő, fásított ter. 73 82 696,31 37,96% 

gyep, rét, legelő 143 169 352,07 19,19% 

gyümölcsös, szőlő 16 18 1,98 0,11% 

halastó 8 8 14,29 0,78% 

nádas 3 3 12,46 0,68% 

kivett 409 412 115,71 6,31% 

szántó 202 323 641,73 34,98% 

∑ - - 1 834,55 100% 

 
A művelési ágak tekintetében az erdő- és szántóterületek közel azonos arányban szerepelnek, míg 
jelentős a gyep-rét legelő felület közel 20%-os részesedése.  
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3. ÖRÖKSÉGÜNK, ÉRTÉKVIZSGÁLAT 

 
3.1. Kalaznó fejlődésének történeti leírása 
 
Kalaznó a honfoglalás után a vezéri törzs 
szállásterületéhez, a fejedelmi család birtokához 
tartozott. Az 1330-as pápai tizedjegyzékben a 
település a tolnai főesperesség részeként szerepel. 
A középkoron keresztül a nemesek egész sora tűnik 
föl Kalaznón. 

 
Kalaznó 1561-ben a török által meghódított 
területként szerepel az összeírásokban, s mint ilyen, 
a szigeti várnak adózott. A településen az 1563-as 
török adóösszeírás alkalmával már csak 25 házat 
számláltak, és Kalaznó a török hódoltság alatt 
fokozatosan tovább néptelenedett. Az 1696-os 
Tolna megyei összeírásban már lakatlan pusztaként 
tűnik föl. 

 
Az elnéptelenedett térség újjátelepítése Mercy gróf 
nevéhez fűződik, aki az új uradalom központjává 
1723-ban Hőgyészt tette meg, ezzel megteremtette 
az 1817-ig virágzó Hőgyészi Uradalom alapjait. 
 
A vallásszabadságot és a vallási békét 
egyfelekezetű falvak létrehozásával igyekezett 
megteremteni. E telepítési tevékenység nyomán 
települt újra a török hódoltság során elpusztult 
Kalaznó evangélikus vallású németekkel. 
 
A németországi telepesek legkorábban 1722 őszén, 
vagy 1723 tavaszán érkezhettek Kalaznóra. A 
németekkel újranépesített terület a XVIII. század 
folyamán fejlődésnek indult, amit a népesség 
rohamos növekedése is jelez. A telepítés után 
néhány évvel, 1730-ban egy összeírás szerint 42 
ház állt, és hat házas zsellér mellett 36 telepes 
család élt a faluban. Az 1740-es éveket követően a 
telepesek belső vándorlása és a Németország felőli 
betelepülés újabb hullámai következtében jelentős 
népesség-gyarapodás következett be. Az 1767-es 
úrbéri összeírás szerint már 113 család lakta 
Kalaznót, tehát 30-40 év alatt 
megháromszorozódott a település lélekszáma. 
 
A Mercy birtokot 1773-ban gróf Apponyi György vette meg, az ő örökösei közt osztották föl 1818-
ban a Hőgyészi Uradalmat. Az uradalom fölosztása után Kalaznó 9 másik faluval egyetemben gróf 
Apponyi György birtoka lett. Az Apponyi család után, 1928-1945 között a herceg Lichtenstein család 
birtokolta a területet. 
 
A XIX. század második felében a népesség lendületes növekedése, majd a századfordulótól kezdve 
fogyatkozása figyelhető meg. A XIX. század folyamán bekövetkezett népességgyarapodás, majd a 
XX. századi népességfogyatkozás oka egyaránt a gazdasági föllendülésben keresendő. 
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Kalaznó a XX. század közepéig megőrizte a XVIII. századi telepítés során kialakult nemzetiségi 
szerkezetét: lakosainak 95%-a német nemzetiségű volt. Ezt a nemzetiségi szerkezetet a második 
világháborút követő ki- és betelepítések gyökeresen átalakították. 
A németek ki- és a székelyek betelepítésével nem változott jelentősen a népességszám, hiszen a 
betelepített lakosság számának a meglévő épületállományhoz kellett igazodnia. A lakosságcsere 
utáni első népszámlálás (1949) adatai szerint 799 lakos élt Kalaznón. Ezt követően azonban a 
népesség folyamatos és rohamos csökkenése figyelhető meg. 
 
A II. világháború után betelepített bukovinai székelyek a kalaznóihoz hasonló építészeti környezetből 
érkeztek. A telepes lakosság számára tehát nem volt teljesen idegen a település jellege, a 
lakosságcserét követő évtizedekben mégis rohamos pusztulásnak indult a kalaznói épületállomány – 
50 év alatt 54 ház, az épületek több, mint egynegyede semmisült meg. 
A pusztulás oka a lakosság elvándorlása, ill. a körzetesítési program volt. A faluban az 1945-1959 
közötti időszakban egyetlen ház épült, amely jelenleg is áll a Fő utcában. 
Új épületek hiányában a régi épületek pusztulásával párhuzamosan a falu településszerkezete, 
településképe is megbomlott, és egyre gyakoribbá vált a zárt utcasorokban megjelenő foghíj és az 
utcasarkok kiteresedése. 
 
A népességfogyás az 1970-es évek környékén öltött drasztikus méreteket, az ekkor meginduló 
elnéptelenedést a körzetesítési program váltotta ki. A körzetesítés során megszüntetett 
közintézmények és munkalehetőségek következményeként az emberek a nagyobb településekre 
(Hőgyész, Bonyhád, Érd) vándoroltak, keresve a megélhetés és a következő generációk 
felnevelésének biztosabb lehetőségeit. 
 
A településszerkezetben jelentős változás az is, hogy Kalaznó a XX. század második felére egyetlen, 
1965-ben lebetonozott bekötőúttal rendelkező „zsákfalu” lett. 

 
3.2. A régészeti és épített örökségi értékek elemzése 
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3.2.1. Régészeti területek 
 

azonosító település lelőhelyszám név HRSZ 

61110 Kalaznó 1 Varsádi utca 
062, 149/1, 148, 147/2, 152, 151, 150, 

149/2, 0106 

32197 Szakadát 1 Disznóvölgy 054/10, 087, 086/8, 086/2, 086/6 

 

 

3.2.2. Műemlékek, műemléki környezet 

szám azonosító cím név védelem védési ügyiratok helyrajzi szám 

11640 18893 Fő u. 52. parasztpolgári lakóépület Műemlék 70/2013. (XII.16.) BM 59 

11640 18980 Fő u. 52. melléképület (pajta) Műemlék 70/2013. (XII.16.) BM 59 

11640 20817 Fő u. 52. 
melléképület (emeletes 

góré) 
Műemlék 70/2013. (XII.16.) BM 59 

11640 20818  
parasztpolgári lakóépület 

és melléképületei 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

70/2013. (XII.16.) BM 169, 173, 58, 60 

4114 22163  
Evangélikus templom ex-

lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

 
42, 44, 45, 147/1, 

190, 192 

4114 8644 Fő u. 36. Evangélikus templom Műemlék 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
43 

11640 20814 Fő u. 52. 
parasztpolgári lakóépület 

és melléképületei 
Műemlék 70/2013. (XII.16.) BM 59 

 
2013-ban a 70/2013 (XII.16.) B rendelet 19. §-ban foglaltak szerint nyilvánították műemlékké a 
Kalaznó, Fő u. 52. (Hrsz. 59) ingatlant. 
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3.2.3. Helyi védelemre javasolt épületek 
 

sorsz. megnevezés cím hrsz 

1 Lakóház Béke u. 87. 106 

2 Lakóház Kossuth u. 16. 22 

3 Lakóház Béke u. 90. 109 

4 Lakóház Béke u 49. 56 

5 Lakóház Fő u. 49. 76 

6 Lakóház Fő u.   

7 Lakóház Fő u. 102 118 

8 Lakóház Béke u. 78. 92 

9 Lakóház Béke u. 94. 112 

10 Lakóház Béke u. 57. 64 

11 Lakóház Fő u. 42. 51 

12 Lakóház Kossuth u. 15. 29 

13 Lakóház Kossuth u. 25. 32 

14 Lakóház Kossuth u. 7. 11 

15 Lakóház Fő u. 175. 198 

16 Lakóház Petőfi u. 143. 284 

17 Lakóház Petőfi u. 142. 283 

18 Lakóház Petőfi u. 141. 282 

19 Lakóház Petőfi u. 139. 280 

20 Lakóház Petőfi u. 133. 275 

21 Lakóház Petőfi u. 132. 274 

22 Lakóház Petőfi u. 149 291 

23 Polgármesteri hivatal Fő utca 176 197 

24 Lakóház Fő utca 33 40 
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3.3. Zöldfelületi, táji, természeti értékek 
 

A település a magyarországi tájbeosztás szerint a Tolnai-hegyhát kistájba tartozik, ami a Mecsek és 
Tolna-Baranyai dombvidék középtáj része a Dunántúli-dombság természeti nagytájon belül. 
A környék nyugati része a Kapos völgyében fekszik, a medencében vastag, típusos lösz található. A 
terület többi része az erős szerkezeti és eróziós tagozottságú Tolnai Hegyháthoz tartozik, nagymérvű 
talajerózió pusztítja a tájat.  
 
Tájhasználata mezőgazdasági és erdőgazdasági. A településtől délre és keletre eső területek erdők, 
be-beékelődve szántókkal. Szántók a település É-i részén találhatóak 
Tájszerkezetét a domborzat, vízrajz és a területhasználat határozzák meg: szabdalt, változatos. 
Felszíni vízfolyása a Donát-patak, amely kettészeli a falut. 
 
Kalaznó címere tökéletesen tükrözi a tájat: a búzakalász és ekecsoroszlya a földművességet, a kék 
csík a települést kettészelő Donát-patakot szimbolizálja. A szarvas a magyarságot, a vadászatot és a 
turisztikát képviseli a címerben. A régi leiratban leveles szőlőfürt is szerepelt, de ez mára sajnos már 
nem jellemző Kalaznóra, így a címerből is kimaradt. 
 

fotó: https://www.google.hu/maps/tájkép 
 

A térség tájkarakterét a völgyek-dombhátak, vízfolyások adják meg. A település 2 utcája a Donát-
patak völgyében fekszik. A déli utcára merőleges további 3 kis utcácska dél felé a domboldalra futnak 
fel, az erdővel szomszédosak. Kiskertek a Donát-patak mentén találhatóak. A gyepek cserjésednek, 
erdősödnek a legeltetés hiányában. A völgytalpban, a platón szántók vannak. A dombság változatos 
morfológiája mozaikos tájképet ad. 
 
Természeti oltalommal érintett területek: 
Ezek a területek védelmi prioritások által korlátozott földhasználatú területek. A védelmi prioritások a 
következők: tájvédelem, természetvédelem, vízvédelem. A területeken való gazdálkodás célja a 
természeti javak (talaj, víz, növény, állat) védelme. 

 
 

https://www.google.hu/maps/
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Natura2000 területek és nemzeti ökológiai hálózat 
(Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.html) 

 
 
Natura 2000 területek 
 
Különleges természet-megőrzési területnek jelölt területek: Lengyel-Kalaznói erdők (HUDD 20026) 
0213, 0214, 0215, 0221, 0222, 0223, 0224, 0226, 0227a, 0227b 
 
Ökológiai Hálózat övezete  
 
Kalaznó közigazgatási területén a Nemzeti Ökológiai hálózat részei az ökológia folyosó, mely a 
Donát-patak mentén halad, és a magterület is megtalálható, ami az erdőségeket fedi le- a fenti képen 
ábrázolt területeken.  
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Tájképvédelmi Területek Övezete 
 
Ezeket a területek rendeltetésszerűen és a 
természetvédelmi céloknak megfelelően kell 
használni. A védelem célja a tájkarakter 
fenntartása és az ökológiai funkciók 
megőrzése.  

 
A történelmileg kialakult tájhasználat 
megőrzése, a tájra jellemző területhasználat 
és tájszerkezet fenntartása szükséges ezen 
az övezeten belül. Tájképvédelmi övezet 
Kalaznó belterületétől D-re és NY-ra húzódik. 
A táj esztétikai élményt nyújtó képének 
védelme érdekében légvezetéket, 20 m 
magasabb műtárgyat elhelyezni nem javasolt.  
 
 
Egyedi tájértéknek javasolt 
 
Az egyedi tájértékek a táj arculatát 
meghatározó elemek, melyek nélkül a térség 
egyhangú, történelem nélküli lenne. 
Megőrzésük a helyiek identitástudatának 
megerősödéséhez és a táj diverzitásához 
elengedhetetlen. 
Egyedi tájértéket képvisel a Temetőhegy, a 
Templomhegy, Donát-patak belterületi 
szakasza. 
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4. LEHATÁROLÁS 

 
4.1. Településképi szempontból eltérő karakterű területek lehatárolása 
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4.1.1. Falusias lakóterület 
 
Kalaznó településszerkezetében meghatározó 
szerepet a táji adottságok játszanak. A község 
kelet-nyugati tengelyét a legmélyebben fekvő 
területen kialakult Donát patak jelenti, melytől 50-70 
m-re északra a már ártéren kívüli Petőfi S. utca jött 
létre, míg 30-70 m-re délre a Fő utca alakult ki, a 
tőle délre húzódó dombos terület szegélyeként. 
 
A patak északi oldalán a lakótelkek folytatásában 
beépítetlen kertek jöttek létre, míg a déli oldalon a 
telkek patak menti cca 50 m-es sávja ugyancsak 
beépítetlen maradt. 
 
A II. József által készíttetett I. katonai felmérés 
Kalaznót ábrázoló térképrészletén 105 épület 
szerepel. Népességének első összeírása idején, 
1730-ban 42 ház állt a faluban. Az ezt követő, 
1767-es népszámlálás 113 családot rögzít, tehát 
ekkoriban már az épületek száma is ennyire tehető.  
A térképen már megfigyelhetők Kalaznó jellegzetes 
településformájának alapvonásai. A Donát-patak 
mentén fekvő ’Kalásznó’-nak két párhuzamos 
utcája van, melyeket a környező völgyekbe futó 
kisebb oldalágak egészítenek ki. A Hőgyészről 
Varsádra vezető út mentén van a falu központi 
utcája. Feltehetően ez volt a falu magja, a telepítés 
során létrejött első utca. 
A XIX. század közepén és végén készült térképek 
és népesség-, ill. házszám-összeírások Kalaznó 
növekedéséről adnak számot. 1859-ben 181 
lakóépületet számláltak, míg 1900-ban már 200 
lakóház állt a településen. Az újonnan épült házak 
elsősorban a két patakparti fő utcára merőleges, a 
környező völgyekbe futó utcákba települtek, így a 
település szerkezetének alakulása során ezen 
oldalágak növekedése figyelhető meg. 
 
Utca és térszerkezet 
 
A falu magját és az oldalágak indításának helyét a Donát patakot átszelő két híd jelöli ki – a falu 
nyugati szélén egy kőhíd és a keleti szélén egy átkelő. Kalaznó központi utcája a mai Fő utca. Az 
utca németek által használt neve Mittelsgas (Mittëlszkássz), Középső utca volt.  
Az utcában emelkedő dombra épült a település temploma, a domb lábánál a paplakás, a tanítói lak és 
az iskola. Ebben az utcában állt a községháza, a tűzoltószertár, a bolt és a kocsma, és itt lakott a bíró 
is.  
A Fő utcában a település legvagyonosabb gazdái éltek, amit napjainkban is jelez a jómódot és 
polgárosulást tükröző, nagyméretű, L alaprajzú épületek sűrűsége. A Fő utcával párhuzamosan, a 
Donát-patak északi oldalán húzódik a Túlsó utca, vagy Hátsó utca (ma Petőfi Sándor utca), egykori 
német nevén Tribergas (Trivvekássz). Ezen a területen középparaszti gazdák laktak, aminek 
tanúsága a XX. század első felében épült díszes házak sora. 
A falu utcaszerkezetének sajátossága a domborzatot figyelembe vevő, vízszintes és magassági 
értelemben is követő nyomvonalvezetés, amely a mai településkép meghatározó része. 
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Az utcaszélességek 10 m (Petőfi u.), 15-20 m (Kossuth u, Béke u.), 12-15 m (Fő utca), mely 
ugyancsak a terepadottságokkal, a területek „gazdálkodásával” magyarázható. 
 
Az utcák keresztmetszeti kialakulása: 

 az ingatlanok előtt cca 1,0 m-es járda, mellette nyílt árok 
 az utcák tengelyében cca 4,0 – 5,0 m-es aszfalt burkolat 
 a fenti kettő között füvesített terület, elszórtan fa telepítéssel; e sávban került elhelyezésre az 

elektromos légvezeték 
 
Kalaznón a hagyományos értelemben vett tér nem alakult ki, az utcát akár hosszúkás térnek is 
tekinthetjük, melynek lényegét a térfalak alkotják. E szempontból a falu központjának a polgármesteri 
hivatal és az evangélikus templom környezetét tekinthetjük. 
 
Telekstruktúra 
 
Kalaznón a kezdetektől fogva a szalagtelek volt az uralkodó telekforma, melynek részei: az 
épületeket magába foglaló udvar, a szérűskert és a gyümölcsös kert. A legtöbb udvar négyzetes 
elrendezésű, amelyben az utcavonalra merőleges lakóházhoz az utcával párhuzamosan fekvő 
komplex gazdasági épület (istállóspajta) csatlakozik, és az udvar harmadik oldalát a telekhatárra 
emelt szomszédos lakóépület zárja. 
 
A telkek mérete ugyancsak a terepadottságok függvényében terveződött, a kezdeti telekszélesség 
cca 30 m volt, mely később kettéosztódott. A telekmélység a Petőfi utcától északra, a Fő utcától 
délre, a Kossuth utcában a 130 – 190 m-t is eléri, míg a Fő utcától északra 80 – 100 m között van. 
 
Beépítési módok  
 
Kalaznón a hosszúházas, tornácos, előkert nélküli oromfalas – ritkán hornyolt – beépítési forma a 
domináns. Az épületeket a nyugati, ill. déli telekhatárra helyezték, a főépülettel egy vonalban 
folytatódott a melléképületek elhelyezése, de gyakori a főépületre merőleges, zártsorúan kialakított 
telepítés is. A mellékutcákban a domboldalon a terepadottságok miatt gyakori a 3 – 5 m-es előkert. 
A fenti jellemző épület elhelyezés mellett is számban – zömmel az intézmények esetében – megjelent 
a hajlított házas, ill. az utcával párhuzamos utcafronti beépítés is. A szélesebb telkek esetében a 
kétsoros – főépülettel szembeni nyári konyha – beépítési mód is tetten érhető. 
E változatos utcaképi sajátosság – az utcafronti megoldások békés egymás mellett élése – a 
folyamatos fejlődés egy-egy stádiumát jelenti, a falukép természetes fejlődését tükrözi. 
 
Épületek 
 
A jelenleg álló épületek utcaképi megjelenésében az építés, ill. bővítés kora alapján három alapvető 
típus határozható meg. 

 A Béke utca és Kossuth utca végein álló házak a XIX. század folyamán épültek, és napjainkig 
őrzik a XIX. századra jellemző, szegény- és középparaszti építési hagyományokat. A házak 
szoba–konyha(–kamra), ill. szoba–konyha–szoba(–kamra) alaprajzúak.  
Külső megjelenésükben meghatározó a csúcsos oromfalas nyeregtető, a kisméretű, 
egyrétegű ablakok, amit fatábla vagy ahhoz hasonló, enyhén osztott zsalugáter véd, a felezett 
ajtó és a díszítetlen homlokzat. 

 A jelenlegi épületállomány zöme a XIX. század vége és a XX. század első évtizedei között 
épült. Ebben az időszakban vált általánossá a szoba–konyha–szoba–konyha(–kamra) 
alaprajzú, kétkonyhás hosszúház. Az épületek külső megjelenésére a díszesedés jellemző 
ezekben az évtizedekben. Igen jellegzetes utcaképet eredményez a csonkakontyos 
tetőformával keretezett, erőteljes vízvető párkánnyal tagolt, lizénákkal díszített, zsalugáteres 
ablakkal és a tornác utcai végén timpanonos ajtóval ellátott homlokzatok sora. 

 Az 1930-as évek végén, 40-es évek elején, amikor az átmeneti megtorpanás után a gazdaság 
újabb lendületet vett, mintegy 15 új lakóházat építettek. Ezekre az épületekre a polgárosuló 
paraszti építkezés vonásai jellemzőek. Gyarapodott a szobák száma, és nőttek az épületek 
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méretei is, a még monumentálisabb hatás érdekében az utcafrontot magas lábazattal emelték 
meg. Az utcai homlokzatot a városi mintákhoz igazították. A tornácvég elfalazása révén egy 
harmadik ablakot helyeztek el a homlokzaton. A homlokzatok díszesek, virágmotívumok, íves 
párkányok és az építés idejére valamint az építtetőre utaló feliratok figyelhetők meg rajtuk. Az 
ajtók és ablakok nagyméretűek, az ablakokat belső spaletta védi. 

 
Istállóspajta: A pajta-kocsiszín-(kamra)- istálló alaprajzi elrendezésű, komplex gazdasági épület az 
udvar végén, az utcavonallal párhuzamos elhelyezkedésben, a lakóházra merőlegesen és attól 
elkülönülten helyezkedett el. 
A XX. század folyamán a legtöbb telken tégla falazatú és cserép tetőzetű istállók álltak – az istállót 
ugyanis nem lehetett földből verni, mert ott a levegő mindig párás, és a vertfal elázik. A családok 
anyagi forrásai sokszor kimerültek az istálló modernizálása során, és előfordult, hogy csak évtizedek 
múltán modernizálták a lakóépületet. Erre azonban nem is mindig került sor, Kalaznón a lakóépületek 
sokszor kisebbek, szerényebbek, mint a megélhetés alapjául szolgáló istállók. 

 
Pince:A pincék a telket hátulról határoló löszfalban, partban találhatóak. A pincéket a ház építéséhez 
szükséges föld kitermelése után maradt üregekből képezték. 
A módosabb gazdák a löszfalba vájt pincék omlásveszélynek jobban kitett első részét, vagy annak 
teljes hosszát tégla boltozattal látták el. 
Határbeli pince: a határban egykor megközelítőleg 200 pince állhatott. 

 
Evangélikus templom: Az 1330-as pápai tizedjegyzékből kiderül, hogy Kalaznó ekkor már templomos 
hely volt. Az önálló gyülekezetté alakult kalaznói lutheránusok 1787–1790 közt építették a ma is álló, 
késő–barokk stílusú templomot. 
A síkmennyezetű belső legértékesebb berendezési tárgya az U alakú oldalkarzat festett mellvédje. 
 
Katolikus imaház: (Fő u. 52, Hrsz. 59) 
A ház eredetileg a falu egyik bírája, Ochsz János háza volt. A korábban egytraktusos épületet az 
1930-as évek elején az utcafronton bővítették. 1947 óta a katolikus miséket itt tartják az egyik 
imateremmé alakított szobában. 2013-ban műemlékké nyilvánították. 
 
Egyéb egyházi épületek: Az evangélikus lelkipásztor a templom melletti harmadik épületben, egy 
feltehetően a XVIII. század végén – XIX. század első felében épült házban lakott (Fő u. 33.). 
Az evangélikus egyház által működtetett iskola és az ahhoz tartozó tanítói lak a templom melletti 
második épület volt (Fő u. 34.), ugyancsak a XIX. század első felében épülhetett.  

 
Közösségi épületek: A községháza az 1910-es években költözött át a falu első épületéből (Fő u. 1.) a 
Fő u. 176. alatti épületbe, ahol egyben a jegyzőlakás is helyet kapott. A Fő utcában, a két 
párhuzamos utcát összekötő alsó átjáró mellett helyezkedett el a tűzoltószertár épülete. A községi 
kocsma és vendéglő a falu elején, a Fő utca – Kossuth utca sarkán (4. sz. épület), a mai futballpálya 
helyén állt. 
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4.1.2. Egyéb terület 
 
Temető: A II. katonai felmérés Kalaznót ábrázoló térképlapja 1858-ban készült. Ebből az időszakból 
részletes kataszteri térkép (1859) is megörökítette a települést. Kalaznó két párhuzamos fő utcája 
ekkor már jelentős oldalágakkal rendelkezett, melyek a dombságot szabdaló eróziós völgyekbe 
futnak. 
A régi német temető a temetődombon, a ma használatos temetőrész felett van. A sírok 
lefényképezése és a sírfeliratok rögzítése 2004-ben megtörtént. E felmérés szerint a temető több jól 
elkülöníthető területből áll. A mintegy 160 sírjel közül a legrégebbi még olvasható síremlék 1763-ból 
származik. 
 
Donát patak és azt kísérő házi kertek 
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4.1.3. Belterületi zöldfelületi rendszer 
 
Zöldfelületi rendszer 
 
A település zsákfalu, így kis ékszerdoboz 
maradhatott fenn, ami benyúlik a Lengyel-hőgyészi 
erdők közé a Donát-patak völgyében. A 
domboldalban az erdők, a völgyben a vízfolyás 
alakítja a zöldfelületi rendszerét.  
A belterületi zöldfelület egyensúlyban és 
összhangban van még a tájjal. Érzékeny egyensúly, 
mert az ember óhatatlanul belenyúl a fakivágással, 
gyepfeltöréssel, intenzív erdő-/mezőgazdálkodással 
a természetközeli rendszerekbe, és ugyanakkor a 
belterületen felhagyja a kerteket, szőlőket, 
gyümölcsösöket, patak menti legelőt. Jelenleg még 
díszként egy-egy telken látni szőlőt, veteményest és 
gyümölcsfákat, de az öregedő lakosú falu csak egy 
hosszú távú zöldfelületi-gazdálkodási tervvel tudja 
megtartani ezt a képét. 
 
Zöldfelületi elemek 
 
A település elején a sportpálya és játszótér 
található. Egyszerű, a település arculatához 
illeszkedő, fa architektúra elemekkel vannak 
berendezve. Növényesítésük szintén a tájra 
jellemző fajokból (hárs, kőris, juhar, fagyal) áll. 
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A Fő utca fölött-a déli domboldalban van a temető és a templom, mindegyik 1-1 különálló dombocskán. 
Idős, szép, egészséges lombhullató fákkal, melyek a tájra jellemzőek és illenek a termőhelyükre. 

 

 
Az autóbusz buszfordulója egyszerű, gondozott, illeszkedik a faluképhez. Az egynyári virágkiültetés a 
törődést tükrözi. A buszmegállóban elhelyezett esőbeálló fából épült, ami illeszkedik a település többi 
környezetarchitektúra eleméhez. 
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A település utcái egyediek. A Fő utcára fűződnek fel 
az egyes zöldfelületi elemek, hol emelkedik, hol lejt. 
Tisztán, nyíltan, nem beépítetten, se nem beültetve 
átlátható, és hangulatos, engedi láttatni a falut.  
 
A Petőfi utca déli oldalánál folyik a Donát-patak, 
ezért csak az utca északi oldalára építkeztek. A 
vizes élőhelyek ökológiai fejlesztésével hangulatos 
természetközeli belterületi zöldfelületi elemet 
lehetne létrehozni.  
 
Kossuth és Béke utcák gyümölcsfákkal fásítottak, 
meghatározó a vízelvezető árok beton medre. 
 

 
A gyümölcsfák hangulatosak, pótlásuk javasolt. A növénnyel borított vízelvezető rendszer és a 
csapadékvíz-menedzsment megtervezése és kialakítása a vízgyűjtő léptékére javasolt hosszú távú 
feladat. 
 
 
 
 
 
patakparti Ösvény, a Palló-híd, és a felújított Becker-forrás  
készítette: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület  
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5. AJÁNLÁSOK 

(A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások) 
 
5.1. Építészeti útmutató 
 
Kalaznó több száz éves településszerkezete ma is 
megfelelően szolgálja lakóinak szükségleteit, elégíti 
ki igényeit. 
A falu közterületei a Fő utca és a mellékutcák, 
melyek keresztmetszeti kialakítása megfelelő, mind 
a gyalogos, mind a közút felületek lehetővé teszik a 
biztonságos közlekedést, beleértve az autóbusz 
forgalmat is. 
 
A településen az utcakép sajátosságát jelenti, hogy 
a korábbi, szélesebb telkek esetenkénti 
megosztásával változatos szélességű telkek jöttek 
létre, ezáltal hol sűrűbb, hol ritkább beépítési 
módokkal találkozunk. 
 
A mindenkori fejlesztési igények, szükségletek 
eredményeként jöttek létre a domináns, 
oldalhatáron álló hosszúházas megoldások mellett 
a hajlított házas, az utcával párhuzamos házas és 
kétsoros beépítési módok is. A telekmegosztások 
eredményezték azt a sajátos formát is, hogy egy 
telekhatár mellett cca 1,0 m-es távolsággal is 
valósultak meg az épületek. 
 
Összhatásában az épület elhelyezések jó 
hangulatú, a folyamatos fejlődés egy-egy 
stádiumát jelentő, sajátos karakterű 
végeredményként értékelhetők. 
 
A 2. fejezetben ismertettük, hogy az épületek 
91,1%-a 1946 előtt, 3,4%-a 1946 – 1960 között 
épült, azaz a felújítás, korszerűsítés 
mindenképpen aktuális. 
 
Kalaznón e vonatkozásban az alábbi 
megoldásokkal találkozhatunk: 
 az eredeti állapot megőrzése (a jobb állagú és 

nagyságrendű épületek), az épület tömegének, 
nyílásrendjének megtartása 

 az utcai homlokzatok „egyszerűsítése”, a 
díszítések részbeni megszüntetése 

 az utcai homlokzatokon a nyílásrend 
megváltoztatása (kétablakos változat helyett 
egyablakos) 

 műanyag nyílászárók és külsőtokos műanyag 
redőnyök felszerelése 

 végső esetben az épület lebontása 
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A felsorolt változatok mögött természetesen 
nem a „rossz szándék”, hanem a 
szükségszerűség, a rendelkezésre álló anyagi 
források játszanak döntő szerepet. 
 
A XIX. sz. végén, XX. sz. elején a történeti 
stílusok formáinak átvételét az építőanyag 
adta lehetőség, a kőműves, ács, lakatos 
mesterek szaktudása, a díszítéseket elkészítő 
ipari, kézműves – előregyártott öntöttvas és 
faoszlopok, gipszdíszítések - háttér 
biztosította. A mesterek és formák vándorlása 
falvaink képét sokrétűvé alakította. 
Természetesen ekkor is a vagyoni helyzet 
alapvetően meghatározó volt, egy településen 
belül is vegyes összkép alakult ki. 
 
A község történetileg kialakult hagyományos 
utcaképe, telekstruktúrája védelmében a 
meglévő épületek lehetőség szerint 
megtartandók. Szükségszerű bontás esetén 
az új épületeket a meglévő épületek helyére- 
a kialakult beépítési módhoz, építési 
vonalhoz illeszkedve- kell elhelyezni. A 
meglévő épületeken végzett bármilyen 
építési munka esetén az örökségvédelmi 
munkarész iránymutatásai szerint kell eljárni. 

 
Helyi védettségű épületekkel és 
építményekkel kapcsolatos bárminemű 
építési, felújítási munka esetén a 
hagyományos homlokzati és tömegarányok, 
nyílásrendek, a nyílások osztása, a 
homlokzati tagozatok megőrzendők, ill. az 
eredeti állapotok helyreállítandók. 
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A településen élőknek a településképhez, annak arculatához való viszonya csak részben érzelmi, 
esztétikai kérdés. A lakással kapcsolatos mai elvárásaink, lakáskultúránk változása, új anyagok, 
szerkezetek, divatok, ill. nem utolsó sorban a gazdasági háttér alapvetően határozzák meg és 
befolyásolják az „új településképet”. 
 
A mezőgazdasághoz, a kézművességhez való viszony, mely a falut éltette, gyökeresen átalakult. Ma jó 
esetben csak laknak, de dolgozni máshová járnak az emberek, a motorizáció, a digitális világ új 
fejezetet nyitott. 
A települési társadalom rendkívül sokrétű. Egyesek számára a település a faluban való élést, mások 
számára „csak második otthont”, a várostól való elszabadulás lehetőségét jelenti. Különösen izgalmas 
kérdés, hogy a külföldiek tudnak-e „szervesülni” a települési társadalomba, mit jelent számukra egy 
magyar ingatlan használata, értéke, részt kívánnak-e venni a falu mindennapi működésében. 
 
A mindenkori településkép a természeti és épített környezetet létrehozó, alakító, használó települési 
társadalom tükre.  Sajnálatosnak tekinthető, hogy Kalaznónak ez ideig nem készült településfejlesztési 
koncepciója, rendezési terve, mely a fenti kérdésekre is megkísérelné a válaszadást. 
 
A Fejlődő Kalaznóért Egyesület munkáját már méltattuk, a települési értékek megmentéséhez azonban 
többre van szükség. 
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5.2. Zöldfelület-gazdálkodási ajánlások 
 
A gyengébb termőképességű területeken az 
értékmegőrző mező- és erdőgazdálkodást kell 
előtérbe helyezni.  
Az erdők gazdasági rendeltetés mellett rekreációs 
és védelmi funkciót is töltsenek be. A közjóléti erdő 
megfelelő infrastruktúrával (turistaút, erdei 
tornapálya, pihenőhely) egyben a turizmus számára 
is kedvező. A védelmi rendeltetésű erdő szerepe a 
talajerózió mérséklésében és a természetvédelem 
miatt fontos. Az erdők természetvédelemben 
betöltött funkciója az élőhelyteremtés, a 
biodiverzitás növelése és az ökológiai folyosók 
összekapcsolása. 
Az erdőben az akác visszaszorítását az őshonos 
fafajok ültetésével kell megvalósítani. 
Az intenzív mezőgazdasági területhasználatot az 
ökológiai és környezeti adottságokhoz 
alkalmazkodó, fenntartható földműveléssel kell 
felváltani. 
 
Külterületet érintő fejlesztéseknél az új 
létesítmények telepítési helyét a „Tájak esztétikai 
minősítése MSZ 20372 szabvány” szerint 
kidolgozott tájpotenciál-vizsgálat alapján lehet 
kijelölni, majd a megfelelő helyre épített műtárgyat a 
szabvány további útmutatásai alapján tájépítészeti 
megoldásokkal tájba illeszteni, végül a telket 
zöldfelület-rendezési terv alapján kialakítani. A táj- 
és természetvédelmi karakterben a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság előírásai alapján lehet 
beavatkozni. 
 
Bármely zöldfelületi, vagy azzal szorosan 
összefüggő pl. gyalogos út, csapadék vízelvezető 
árok, vízgazdálkodási, közlekedés-fejlesztésnél a 
meglévő zöldfelületi kapcsolódásokat figyelembe 
kell venni, rendszerszerű, komplex tervezés javasolt 
A gazdálkodást össze kell hangolni a tájképvédelmi, 
ökológiai érdekekkel: biztosítani kell a természeti 
értékek megőrzését, a biológiai sokféleséget, az 
invazív fajok irtását, őshonos, tájra és termőhelyi 
adottságnak megfelelő fásszárú növényzet 
ültetését, a meglévő értékes fászárú állomány 
jókarbantartását, különös tekintettel a régi 
gyümölcsfákra 
A település teljes közigazgatási területére 
vonatkozó „Favédelmi, fakivágási és fapótlási 
rendelet” megalkotása, egyedi tájérték kataszter 
elkészítése a teljes közigazgatási területre 
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Ajánlások vízparti sávokra: 
Ezeken a területeken az ökológiai szempontok 
kerüljenek előtérbe, azaz az ökológiai hálózat 
folytonossága, a biodiverzitás megőrzése. Cél a 
természetes növényzet megóvása, telepítése, az 
ökológiai folyosók szerepének további erősítése, 
invazív fajok visszaszorítása, irtása mérnökbiológiai 
módszerek alkalmazása. Bármiféle beavatkozás 
esetén javasolt a klímaadaptációs tervezés, 
vízgyűjtő területre vonatkozó hosszútávú ökológiai 
kisvízfolyás rehabilitációs program kidolgozása és 
megvalósítása 
 
Ajánlások települési zöldfelületekre, utcafásításra: 
Meglévő fasorok megőrzése, pótlása a fasor 
meglévő fajaival (gyümölcsfák, hárs, vadgesztenye), 
a kialakított zöldfelületek további szakszerű 
fenntartása, kertépítészeti tervek kidolgoztatása és 
megvalósítása a fejlesztésre szánt területeken. 
 
Kertek: 
Az oldalhatáron álló házak végében gazdasági 
épületek helyezkednek el, körbezárják ezáltal az 
udvart. A település udvarai gondozottak, 
gyepesítettek. Előkertjük szerény, de falusi 
hangulatot keltő virágágyakkal szegélyezett. Itt-ott 
megjelenik még a szőlő, 1-1 orgonabokor, rózsa, 
csipkebokor, diófa, fenyők. Az elöregedő és 
elvándorló lakosságnak meg kell oldania a kertek 
gondozását, hogy továbbra is egységes hangulatot 
adjanak Kalaznónak.  
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA 

 
Falusias lakóterület 
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Záró gondolatok: 
 
Az építészeti útmutatóban, valamint a jó példák kiválasztásában a helyi adottságokra kívántunk 

támaszkodni, hiszen ez esetben értékelhető valójában az adott település fejlődésének egyes 

stádiumai. Az épített és természeti környezet alakulása, változása csak egy tényezője a folyamatnak, 

az épületek egykori állapotának megőrzése, karbantartás, a korszerűsítés, ill. új épületek építése a 

mindenkori polgárok feladata. Ezért tartottuk fontosnak, hogy a település bemutatása során utaljunk a 

népességszám alakulására, a változás tendenciájára is. E mellett még számtalan más tényező 

(életkor, családstruktúra, jövedelem, külföldiek beköltözése, szakember ellátottság, stb.) is 

befolyással bír a települési környezetre. 

A beépítési módokkal, épületekkel szembeni elvárások az életmóddal, a mindenkori divattal is 

változnak, ezért pl. nem ítélhető el az, ha az utcaképben a korra jellemző, új, a már kialakult formától 

eltérő épületek jelennek meg jó minőségű, rendezett formában. A jó példák kiválasztásában fenti 

szempontok mellett azonban elsődlegesen az illeszkedés elveit tekintettük meghatározónak. 

Illeszkedőnek tekinthető az épület, amennyiben az alábbi kritériumoknak együttesen eleget tesz: 

a) környezetéhez igazodik; 

b) a település építészeti karakterét megőrzi; 

c) a meglévő formakultúrát megtartja; 

d) léptékhelyes épülettömeget eredményez, továbbá 

e) a környezetét figyelembe vevő építési anyagot és színezést alkalmaz. 

 
A településfejlődés folyamatosságáról, állandó változásokról már szóltunk. A településképi rendelet 
azonban jellemzően statikus. Minden korban születtek jó, elfogadható és kevésbé sikeres alkotások, 
a kor települési környezetének kultúrájába illeszkedő / nem illeszkedő megoldások. Kétséges, hogy a 
településképi rendelet képes lesz-e csak kiváló minőségű, harmonikus településképet eredményezni. 
Úgy véljük, hogy erre leginkább a fejlesztőkkel, építkezőkkel és az önkormányzat vezetőivel, szakmai 
és társadalmi képviselőkkel állandó kapcsolatot teremtő települési főépítészi – szakértőkkel (pl. 
főkertész) kiegészített – rendszer megfelelő kialakítása lehet a biztosíték. 


