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Bevezetés |3

BEVEZETÉS

A Balaton-felvidéken található Köveskál
község, mely környezeti adottságaiból,
történelmi és kulturális értékeiből, az alapítás
óta eltelt időben, kialakította a maga sajátos
arculatát. A településképi arculati kézikönyv
feladata, hogy a meglévő értékeket
bemutassa, ajánlásaival hozzájáruljon a
település természeti és épített örökségének
megőrzéséhez.
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A kialakult, hagyományos utcaképbe új épületet
beilleszteni nagyobb odafigyelést igényel. Fontos,
hogy ha építési tevékenységet tervezünk, vegyük
számításba az adott utca, valamint az egész
település arculatát is.
Ez a folyamatosan bővülő dokumentum szemléletformáló céllal készült, nem tekintjük lezártnak,
hanem egy kiindulópontnak szánjuk. Bemutatunk
javasolt építészeti megoldásokat, szemléltető
ábrákkal és helyben készült fotókkal kiegészítve,
mindezt a helyi építészeti hagyományokat szem
előtt tartva. Ugyanakkor ismertetünk kerülendő
példákat is, olyan fotókkal, melyek nem
Köveskálban készültek.
Bízunk benne, hogy Köveskál településképi arculati
kézikönyve segítségére lesz az építkezni vagy
felújítani vágyók számára!
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KÖVESKÁL BEMUTATÁSA
Köveskál község Veszprém megyében, a Tapolcai járásban
fekszik.
Köveskál a Balaton-felvidéken, a Káli-medencében található, a
Balaton partjától mintegy 7 kilométerre északra. Megközelíthető
71-es főútról Zánka, illetve Révfülöp felől. Tapolcától körülbelül 15
kilométerre van. Északról Balatonhenyével, délről Kővágóörssel
szomszédos. A bazalthegyekkel övezett medence kőzete pannon
üledék, amely bizarr formákkal preparálódott ki helyenként.
Tájvédelmi körzete része a Bakony-Balaton Nemzeti Parknak.
A helység előneve köves viszonyaira utal. Utónevét a honfoglaló
„Kál” Vezér nevéből eredeztetik. 1291-ben említik először
okleveleink, amelyekben egyházi nemesekről esik szó.
1548-ban az egész falut felégette a török. Nemesi része adót fizet
a töröknek, püspöki részét ekkor már nem említik. 1700-ban
lakatlan, csak 1711-ben jegyzik fel a pestisjárvánnyal
kapcsolatban.
A falu a kora középkor óta lakott település, mely a török uralom
miatt elnéptelenedett. A község képét két templom uralja. Az
egyik egy magaslaton álló a református, a másik a falu közepén
elhelyezkedő katolikus. Mindkettő a XVIII. század elején épült, a
törökök kiverése utáni évtizedekben.
1828-ban mezővárosi rangot kap. Évi két országos vásárt
rendezhetett. Magyar lakosságú, a XVI. században épült
temploma helyén 1800-ban újat építettek. A reformátusok
gyülekezete ebben az időben nagyobb, református és katolikus
tanítója is van. Külön iskolaépületet a reformátusok tartottak fenn.

1. térkép: Az Első Katonai Felmérés (1763-1787).
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Mezővárosi rangját a XIX. század végéig megőrizte, és I. Ferenc
1823-ban örök időkre megerősítette státuszát. A lakosság már
ebben az időben is a mezőgazdaságból élt, fontosabb
tevékenységek az állattartás és a gyümölcstermelés ( szilva,
meggy, őszibarack, dió, mandula, alma ). A kipusztult szőlőket
1935-re pótolták.
1785-ben 823 lakosa volt Köveskálnak. Noha lassú ütemben, de
az évtizedek során szaporodik a lakosság, a legmagasabb
népességet 1890-ben érte el, amikor 1098 lakosa volt. Ezt
követően fogy a lakosság, az 1890-es szintet többé nem éri el.
A falu a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területéhez
tartozik. A hajdani Sásdikál templomromja körül elterülő Sásdirét fokozottan védett területén számos igen ritka és festői
vadvirágot, a település felett magasodó Fekete-hegy tetején
pedig értékes reliktum növénytársulással rendelkező kis tavakat
találunk.
Épületei még őrzik mezővárosi jellegét. Nevezetesek voltak
kútjai, a Városkút és a Hajnal-kút. A háború után épültek
középületei,
vízvezetékei,
burkolt
utakat
kapott. 2. térkép A Második Katonai Felmérés (1806-1869), lent a község utcái légifelvételen
Termelőszövetkezete 1949-ben alakult, 1974-ben egyesült a
kővágóörsivel. Állattartása és szőlőtermesztése borászata volt
jelentős.
A festői szépségű Köveskálon fővárosi művészek is vásároltak
házakat. Régi fényükbe varázsoltak vissza műemlék jellegű
házakat, a szőlőtermesztéshez borospincéket. A község jövője,
megtartó ereje a kivételes természeti adottságokban, a falusi
turizmus
fellendülésében
rejlik.
A
falusi
turizmusba
bekapcsolódó vendégváró házai, panziói, a július 19-20-a körüli
Káli Borfesztivál és egyéb rendezvényei számos visszatérő
látogatót vonzanak e csendes községbe.
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A nemesi falvakban, így Köveskálon is a házak építésére szolgáló
telkek szabályos osztásával az eredeti telekrendszer megváltozott.
A telkek osztódása szabálytalan utcaszerkezet, közös udvarok,
közök kialakulásához vezetett, ami a XVII. századra jellemzővé
vált. A település a terepviszonyoknak megfelelően sugaras halmaz,
utcabeépítettsége pedig előkertes, vagy utcavonalas, minden
szabályosságot nélkülöző.
Feltehető, hogy a település utcahálózata már a XIV. században
kialakult. A fő közlekedési út a Zánka és Tapolca közötti 71-es főút,
a zegzugos, halmazos utcaszerkezetben kisebb tér a katolikus
templom környezetében alakul ki.
Köveskál számos emléket őriz a régmúltból, templomromokat, a
népi építészet műemlékeit. A XX. században, a községben sok új
épület létesült, már vannak olyan utcák, amelyek nem a jellegzetes
történeti utcaszerkezetnek megfelelően kerültek kialakításra.
Határában ritka természeti látványosság a különböző alakzatú
sziklákból álló kővidék, az úgynevezett “Kőtenger”, amelynek
növényvilága is különleges. A kő, mint építőanyag az épített
környezetben is meghatározó szerepet kap, jellegzetes köveskáli
arculati elem a kőkerítés, illetve a helyi kő a házak homlokzatán is
helyet kap.
A település és környéke mára egyre inkább kedvelt a kerékpáros és
bakancsos turisták körében, mivel a Káli-medence természeti
szépsége és nyugalma rabul ejti a látogatókat. A faluba érkező
látogatókat szépen felújított panziók, éttermek várják, az egyre
nagyobb számban megjelenő turisztikai célú épületeknek
településképi jelentőségük is van.
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ÖRÖKSÉGÜNK, ÉRTÉKEINK
Református templom és műemléki környezete
A templom és környezete műemléki védelem alatt áll 5208 törzsszámon és 9934,
KÖH azonosítószámon.
1769-ben épült, késő barokk stílusban, homlokzati tornya külön készült el, 1825ben. Berendezése copf stílusú. Mária Teréziától kapott templomépítési jogot a
település. A környékről ide jártak istentiszteletre a reformátusok, mivel Köveskál
artikuláris hely volt és a XIX. században a mezővárosi jogot is elnyerte.
Az úgynevezett „Szégyenkő” a református templom bejárata előtt található, ide
állították a kisebb bűnöket elkövetett híveket vezekelni.

3
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Urunk mennybemenetele római katolikus templom
A katolikus templom és műemléki környzete műemléki védelem alatt áll 5209
törzsszámon és 9935 KÖH azonosítószámon.
A
község
katolikus
templomát
1795-ben
emelték,
Rédei
András
kezdeményezésére. Károlyi Gyula renováltatta 1960-ban. Képeit Závory Zoltán
festette 1996-ban.
A templom XIX. századi homlokzati tornyos, késő barokk emlék, amely egy kőfallal
kerített mandulaligetben áll. Kapuján és homlokzatán középkori eredetű,
valószínűleg Köveskál hajdani templomából való, vörös homokkő faragványok
maradtak fenn.
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Városkút és mosóház és műemléki környezete
A városkút és mosóház műemléki környzetükkel együtt műemléki védelem alatt
állnak 9009 törzsszámon és 9938 KÖH azonosítószámon.
A mosóházat az 1820-as évek vége felé építhették, amit a vízszint emelkedése
miatt, s az állagmegóvás miatt 1935-ben teljesen átalakítottak.
A Mosóház közelében fakad a már 1589-ben is említett Városkút nevű
karsztforrás, amely a környékre jellemző mosóház épületében ered. A mosóház
mását Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban is felépítették.
A bejáratnál látható Györffy Dezső tanár, geológus, kutató emléktáblája, aki a
Káli-medence teljes geológiai feltárásával és a Balaton keletkezése elméletének
megalkotásával hozzájárult a Káli-medence nemzeti parkká nyilvánításához.
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Jellegzetes köveskáli lakóházak
A Kelemen-ház és műemléki környzete műemléki védelem alatt áll 5207-es
törzsszámon és 9936 KÖH azonosítószámon, a Városkút u. 13. szám alatti lakóház
8878-as törzsszámon és 9937 KÖH azonosítószámon.
A katolikus templomtól nem messze, a református tempom irányába találjuk az ún.
Kelemen házat, egy jellegzetes köveskáli kisnemesi kúriát, melynek pincéje a hajdani
mezőváros börtöne volt.
Az épületet szépen felújították, eredeti stílusjegyeit, részleteit megőrizve.
Az örökségünk fejezetet kiterjesztjük az olyan jellegzetes hagyományos lakóházakra
is, melyeket ugyan műemléki oltalom nem véd, de településképi, építészettörténeti
értéket épviselnek. Ezek többsége a Fő utcán látható, a legautentikusabbak ma már
idegenforgalmi célokat szolgálnak.
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Czotter(Györffy) malom: 1760-ban a Monoszlóra menő úton délre Györffy Gáspárnak öt
ágon való maradéki köz erővel építtettek egy két kerekű malmot a patakon, melyet csak a
férfi ágon való gyermekeik örökölhettek. Végül a szerteágazó Györffy leszármazottak 140
év után, 1900-ban a malmot eladták, és Czotter József tulajdonába került.
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Építészettörténeti előzmény
Köveskál községben a Balaton-felvidék jellegzetes stílusában épültek a
lakóházak. Az Árpád-kor második felében vesszőből font és tapasztott,
úgynevezett sövényfallal, a XX. század elejihez hasonló mérettel
készültek. A XIV. és a XV. százaban a tehetősebb nemesi családok
kúriái már kőfalúak voltak, több helyiséggel.
A XVIII. század végére a kőépítkezés általánossá vált. Téglát csak a XX.
század közepétől alkalmaztak, amit főleg a raposkai és a szentbékkállai
téglagyárból szereztek be. Az utolsó sövényfalú szoba-konyhás házat az
1920-as években bontották el.
A házak födéme (gerenda és födémdeszka) többnyire tölgyfából készült,
mestergerenda támasztotta alá. A jelesebb nemesi családok hajlékai
kőfödémmel készültek, csehsüveg vagy dongaboltozattal. Többször
előfordult, hogy csak az egyik szoba készült bolthajtással (Kövesdy-,
Győrffy-, Kenessey-, Borbély-, Rédey-, Fábián-ház), vagy csak a
gazdasági épület (Pálffy Zoltánéknál az istálló).

A XIX. században a lakóépületek füstös konyhásak voltak (jobb alsó
képen), gyakorinak mondható a szoba, konyha, istálló, vagy a szoba,
konyha, istálló, kamra (akár kettő is) beosztású ház, amelyhez
esetenként pajta is járult.
Jellemző bútor a virágornamentikával díszített láda, majd később a
fiókos sublót, valamint a szőlőtermesztő vidékekre jellemző gabonásés liszteshordók.
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Elpusztult települések emlékei, középkori romok
Műemléki védelem alatt nem állnak, de a település múltjának részei, ezért az
örökség fejezetben megemlékezünk róluk.
Köveskál határában, Kővágóörs felé volt az elpusztult Sóstókál falu, a Feketehegy oldalában pedig az egykori Töttöskál község.
Emlékük a fennmaradt, a XII. századból származó román kori templomaik
maradványaiban él tovább.
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Természeti örökség
Az egész terület a nemzeti park része, állat- és növényvilága számos
különlegességet foglal magában, az egyedül itt fellelhető lisztes kankalinnal.
Csodálatos természeti értéket képviselnek a Fekete-hegyi tavak, a „Sásdi” rétek és a
Kornyi-tó.
Határában ritka természeti látványosság a különböző alakzatú sziklákból álló
kővidék, az úgynevezett „Kőtenger”, amelynek növényvilága is különleges.
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ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI
KARAKTEREK BEMUTATÁSA
KÖVESKÁL
Köveskálban - az arculati jellemzők tekintetében –
négy eltérő karakterű területrész különböztethető meg.
A karakterek felosztása nem feltétlenül földrajzi, inkább
építészeti, arculati szempontok szerint történt.
Az első, történeti településrészt foglalja magában,
amelyek lakóházakat és néhány fontosabb középületet
tartalmaznak.
A második karaktert, az eredeti település-szerkezettől
eltérő, fiatalabb településrész alkotja.
A szőlő- és borkultúrához kapcsolódik a Fekete-hegy
oldalában, találhatókertes mezőgazdasági terület, a
hozzá kapcsolódó épületekkel, amely arculati
szempntból eltér, a korrában megnevezettektől, ezért
külön karakterként definiáltuk.
A településen, több helyen, kül- és belterületen
egyaránt találunk gazdasági üzemi területeket.
Ezeknek a területeknek az építészeti megjelenése
eltér a falu általános képétől, ezért önálló építészeti
karakterként határoltuk le, ez a negyedik építészeti
karakter.
Az ötödik pedig, a külterületi, beépítésre nem szánt
terület amelya Balaton-felvidéki Nemzeti Park része.

4
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Köveskál történeti település
Köveskál község történeti, halmazos településszerkezetű központi részén
a szűk utcák, közök a jellemzők. Az utcák határozott térfalat kapnak a
gyakran utcavonalas telepítésű házaknak és a tömör, magas
kőkerítéseknek köszönhetően.
A település látképét meghatározza a környező táj szépsége, különösen a
falutól nem messze magasodó Hegyestű látványa és a településközpont,
többnyire egyszintes magasságú épületek alkotta szövetéből kiemelkedő
két templomtorony. A faluban kevés igazán díszes homlokzat maradt fenn,
a lakóházak többségét a XX. század elején, vagy ezt követően átépítették.
Ebben nyilvánvalóan a mezővárosi jelleg, a polgárosodás egyaránt
szerepet játszott.
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Köveskál, „új, folyamatosan beépülő”, szabályos
utcaszerkezetű lakóterületek
Köveskálon, a történeti településtől Balatonhenye irányába tartva, az út
bal oldalán, belterületen kialakult egy fiatalabb településrész, melynek
szabályos osztású telekszerkezete eltér a régi, központi résztől.
Az Ifjúság út, Henyei utca közterületek által határolt területen, leginkább a
80-as évek építészeti termékei találhatók, utcára merőleges telepítéssel,
gyakran kétszintes, javarészt nyeregtetős kialakítással.
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Köveskál, kertes mezőgazdasági területek
A Balaton-felvidéki táj nem képzelhető el szőlőhegyek nélkül. Köveskálban
évszázados hagyománya van a szőlő-és borkultúrának, már a XVII.-XVIII.
században számos borkereskedő telepedett itt le. A XIX. századi
filoxéavész után, a kultúrák újratelepítése során, a legelterjedtebb fajták a
Szürkebarát, az Olaszrizling, és a Tramini lettek. A borok minősége a
kiváló vulkanikus talajnak köszönhetően, másig viszonyítási pont a Kálimedencében. A Fekete hegy oldalán ma is kitűnő borokat termelnek,
jórészt olaszrizling fajtából.
Ez a terület arculati szempontból eltér a belterülettől, ezért a Települési
Arculati Kézikönyvben külön építészeti karakterként határoltuk le.
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Köveskál, ipari-mezőgazdasági üzemi
területek
Köveskálon, több helyen, a település külterületen, találunk gazdasági üzemi
területeket.
Ezeknek a területnek az építészeti megjelenése, az épületek, építmények,
léptéke, magassága jelentősen eltér a falu általános arculatától. A mai példák
között, részletesebben is kitérünk az egykori rossz állapotú sertéstelep modern
stílusú majorsággá alakításának építészeti megoldására.

Építészeti karakterek bemutatása |21

Köveskál külterület, beépítésre nem szánt
területek

Köveskál teljes közigazgatási területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
része, a növénytársulásai védettek, épület elhelyezése a fent bemutatott
területek kivételével nem lehetséges.
A község határain túl található Hegyestű különleges formája uralja a
külterület látképét.
A beépítésre nem szánt terület egy része legelő, vagy szántó, másik fele
háborítatlan természeti táj.

22 | Építészeti útmutató

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Köveskál, történeti település
Az építészeti útmutatóban szereplő
ajánlásainkkal szeretnénk segítséget
nyújtani építész és építtető számára,
hogy a településen olyan épületeket,
épületfelújításokat valósítsunk meg a
jövőben, amelyek megőrzik a település
egyedi hangulatát.

ÁLTALÁNOS BEÉPÍTÉSI AJÁNLÁSOK
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TELEPÍTÉS
Köveskál
község
falusias
lakóterületeinek nagyobb részén az
utcára merőleges telepítés a jellemző.
A településen, az oldalhatáron álló,
kialakítás a jellemző (jobb oldali ábra),
Ezt a beépítési formát kövessük új
építésnél is, tekintsük ezt elődeink
józanságának jelképeként.
Új ház építésekor, először mindig
tájékozódjunk, az utcában meglévő
épületekhez
illeszkedjünk.
Minden
épület az utcakép, a falukép része is.
(Jobb felső képen látható a helytelen
telepítés.)

Példák jellegzetes köveskáli telepítésre.
A halmazos telkeken általában előkert
nélkül fűződnek fel az épületek a
közterületre.
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TEREPALAKÍTÁS
Az épületek telepítésénél ügyelni kell a
terepviszonyoknak
megfelelő
elhelyezésre.
A környezetbe jól
illesztett
lakóház
kihasználja
a
meglévő adottságokat és belesimul a
tájba.
Nem megfelelő, ha az épületet
belevájjuk a terepbe nagy árkot
képezve.

MAGASSÁG
Településképi szempontból indokolt,
hogy a jelenlegi szövetbe újonnan
beilleszteni kívánt házak hasonló
építménymagassággal épüljenek, mint
a már meglévő épületek.
Köveskálban
központi
részén
általában az egyszintes lakóházak a
jellemzők.
A tervezett építménymagassággal a
szomszédos
házakhoz
ajánlott
illeszkedni, általános esetben javasolt
az egyszintes kialakítás.

Példák
tetőhajlásszög
illeszkedésre.

és

magasság
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TETŐHAJLÁSSZÖG
A község falusias részein a meglévő
lakóépületek
tetőhajlásszöge
javarészben 35-45 fok között van.
A meglévő település szövetbe épülő új
házak is hasonló tetőhajlásszöggel
épüljenek, mint környezetükben lévők.

TETŐFORMA
A település falusias karakterű részein
fellelhető
tetőformák,
általában
egyszerű nyeregtetők.
A nyeregtetős, vagy ritkábban kontyolt
nyeregtetős házakból álló utcaképbe
nem
javasolt
tördelt,
összetett
tetőformájú épület, igyekezzünk a
szomszédoshoz hasonló kialakításra.
A lapostetős épület nem illeszkedik a
település központi, falusias részének
karakterébe, ezért ilyen tetőformájú
épület építése nem javasolt.
Példák a településen a hagyományos
értékekhez illeszkedő tetőformára.
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SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT
A homlokzatok színvilágára a település
központi részein a világos színek a
jellemzőek, új építésnél és felújításnál
is
ajánlott
a
fehér,
vagy
a
pasztellszínek világos árnyalatainak
használata. Kerülni kell a harsány,
élénk
színeket,
igyekezzünk
a
szomszédos
épületekhez
alkalmazkodni.
Nem
elfogadhatóak
fémlemezfedések vagy
sem.

a
rikító
burkolatok

Példa
a
településen
színhasználatra.

megfelelő

Javasolt

fehér, vagy világos
tónusú, pasztellszínű vakolat, sötét
színű nyílászáró.
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KERÍTÉS
A településen fontos az
lakóingatlan
elválasztására szolgáló
egysége.
Köveskál
hagyományosan a tömör
jellemző. (lenti képek).

utca és a
területének
kerítések
községben
kőkerítés a

Korai előzménypéldák a vessző-,
vagy léckerítés. (például, bal alsó
kép).
A kezeletlen felületű, tömör, beton
elemes kerítés kerülendő.
Kerüljük a teljesen áttört nád-, vagy
drótfonatos kerítést az utcafronton.

A Balaton-felvidék jellegzetessége a
tömör kőkerítés. Elődeink Köveskálon
a kőkerítések, kőbástyák tetejére
kövirózsát, sarkokba, kerítésekhez
orgonát,
jázmint,
borostyánt,
hibiszkuszt ültettek.
Jobbra jellemző példa a településről:
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Köveskál, „új, folyamatosan
beépülő településrészek
Az Ifjúság út, Henyei utca közterületek által
határolt településrészek beépítési vázlatait
olyan az esetekben mutatjuk be, amikor az
eltér a falusias településrészekre vonatkozó
ajánlásoktól, vagy
javasolt
kiemelni,
megkülönböztetni.

TELEPÍTÉS
Ezen a területen az épületek telepítését
szabályos rend jellemzi. A lakóházak
egyforma méretű előkerttel kapcsolódnak
az utcához. Ehhez képest, a telken
jelentősen visszahúzni, vagy elforgatni az
épületet nem javasolt.

MAGASSÁG
Az épületek a történeti településsel
ellentétben inkább kétszintesek, ennél
alacsonyabb, lapostetős kialakítás az
utcaképbe nem illeszkedik. A garázst ne az
utcafrontról nyissuk.
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KERÍTÉSEK
Köveskál településképének jellegzetes eleme a kőkerítés. A
település központi részén, a szűk utcákban, az utcavonalas
beépítés részeként, tömör formában jelentkezik leginkább, de
számos lakóház esetében találjuk meg fakerítés lábazata-, vagy
oszlopaként.
Javasolt a fakerítés színét sötétebb színekből választani, a
lábazat anyagát pedig a Balaton-felvidékre jellemző kőburkolattal
ellátni.
Sok szép példát találunk a településen kőkerítésre.
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KERTEK

Előkertek, utcák
A korai írott források is említik már a nemesi házak és a paraszti
hajlékok előtti kertet. Köveskálban, az utcavonalas beépítés
esetén, az előkert közterületen, a járda és az úttest között alakul
ki. Javasolt lakóházunk előtt, a közterületen lévő szegélyeket,
csapadékvíz elvezető árok partját is gondozni, mert az is a miénk.
Településkép szempontjából is meghatározó az utcák, utcai
előkertek, közkertek, parkok szép, esztétikus megformálása.
Találunk erre is szép példákat a községben. A turizmusra,
borkultúrára építő panziók, éttermek előtt elhelyezett fahordó, mint
a funkcióra történő utalás, reklámhordozóként is megállja a helyét.
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Pihenőkert, udvar – történeti településrész
A falu életében korábban fontos szerepet töltött be a
mezőgazdaság. A lakóházak mögött elhelyezkedő kertet az
emberek megművelték. Még ma is találunk arra példát, hogy a
kert egy részét megművelik, (középen, lent), egy szépen
rendben tartott, megformált konyhakert, esztétikai értéket is
hordozhat.
Köveskálban a lakóépület körüli kert ma már inkább a pihenést
szolgálja, amelyben egy szépen gondozott gyep, színes
virágokkal díszített kert az itt élők nyugalmát is elősegíti.
Kerüljük a tájidegen tujasorokat!
Lehetőség szerint őrizzük meg az eredeti növényzetet, ne
feledük, hogy nemzeti parkban vagyunk!

Szép példák
kialakításra:

a

településen

pihenőkert

Építészeti útmutató |31

Pihenőkert, udvar – turisztikai célú épületek
A településre nagyszámú, pihenésre, nyugalomra vágyó turista
érkezik. A fogadásukra, vendéglátásra készült ingatlanok
udvarában is célozzuk meg a természetesnek tűnő kert
kialakítását, ültessünk helyi növényfajtákat. (Jobb szélső kép) Az
ide érkező, valószínűleg éppen ezt keresi. Elődeink sokféle
virágfajtát kedveltek és termesztettek Kálon. Különösen szerették
a violát, rezedát, jácintot, liliomot, a pünkösdi és a török szegfűt, a
rózsát, a pünkösdi rózsát, a mályvát, a nárciszt, a tátikát, a
labdarózsát, a szarkalábat. Az udvarban elhelyezett, épített kerti
tűzhely, a gyakorlati haszna mellett az udvar dísze is lehet.
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ANYAGHASZNÁLAT, BURKOLATOK
Köveskálon a XIV. század óta használják a követ, mint építőanyagot, mára
ez az egész tájegység védjegye lett. Kétféle követ használtak: a lyukacsos
hopoga követ és a vörös kemény követ. A kő megjelenik a kerítéseken,
homlokzatokon egyaránt.
Használjuk a követ új épületeknél is, alkalmazzuk a környékre jellemző
anyagot a közeli bányából, vagy régi épület bontásából.
A településen sok szép példát találunk megfelelő anyaghasználatra.
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TETŐK, ANYAGHASZNÁLAT
Településképi szempontból

javasolt

héjazati anyag a nád és a

cserép.
Szép példák a településről megfelelő fedési anyagra.

Kerülendő

a

településképi és egészségi szempontból káros
hullámpala. Nem javasolt lakóházon a kék színű, fém hullámlemez,
cserepeslemez és a bitumenes zsindely.
Nem a településen készült képek!
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AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK
Jó példák a településről:
Köveskálon az utcai homlokzatok hangsúlyos eleme volt az
osztott üvegezésű faablak. A hagyományos parasztházakon
az ablak mérete az épülethez volt igazítva, javasolt az utcai
homlokzaton a nyílásméretet megtartani. Inkább a vertikális,
hosszúkás ablakot részesítsük előnyben. A homlokzat a ház
arca, az ablaka pedig a szeme!
Nyílászárók javasolt színvilága a barna, vöröses barna,
sötétbarna, esetleg szürkéskék és a sötétzöld.
Műanyag külső tokos redőny helyett alkalmazzunk fa
zsalutábla árnyékoló szerkezetet.
A képeken szép példák láthatók a településről.
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KAPUK
A településen a tömör kerítések részeként, találunk néhány szép fakaput, ezek adják a kapcsolatot
az utca és az udvar között. Cseréljük ki a vaslemez kaput hagyományos fakapura!

Nyílászárók javasolt színvilága a barna, sötétbarna, esetleg sötétzöld.
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK
A magyar népi építészet jellegzetes elemei voltak a tornácok,
amelyekből napjainkra alig maradt valami. Középkori
hagyományokat őrzött meg a harántboltíves tornác, ilyen volt
átépítés előtt a Henyei utca 52. számú házé. Klasszicista
építészeti hatást tükröznek a bejárat előtti kiugró tornácok, a
szélfogók vagy kódisállások, amelyek két oszlopból, timpanonból
és mellvédből állnak. Többnyire kőből vagy téglából, ritkán fából
készültek.
A településen találunk oldal-, vagy lopott tornácos, többnyire
újabb építésű házakat, illetve helyi értékekhez illeszkedő fedettnyitott tereket.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, történeti település
Köveskálon kevés gazdagon díszített lakóház
maradt meg, szemben a többi káli-medencei
településsel. Az épületek egyik típusánál, mint
amilyen Győrffy Erzsébet egykori háza, az
oromfal téglából lépcsőzetesen kirakott szegélye
(macskalépcső), az ablakok és a padlásszellőzők
megfelelő elosztása és keretezése, továbbá a
simára vakolt, fehérre meszelt homlokzat
képviselte az esztétikai értéket.
A hagyományos Köveskáli ház egyszerű,
funkciójának megfelelő méretű és arányú, ez
tükröződik a homlokzatokon is.
Szép példák a településről.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, középületek,
turisztikai célú épületek
A lakóházakhoz hasonlóan a középületek, szállásépületek is
egyszerű formákkal épültek. Sok esetben megjelenik a kő a
homlokzaton.
A legfigyelemreméltóbb, leggazdagabban díszített klasszicizáló
késő barokk homlokzattal a Bozót utca (ma Városkút utca) 3.
szám alatt álló, a XVIII. században épült Kelemen-ház
büszkélkedhet.
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RÉSZLETEK
A település épületein, közterein találunk néhány érdekes
építészeti részletet. A Kelemen-ház pilaszterei és mívesen
kialakított kéményei a településkép fontos elemei. Hasonló
megjelenésű volt a Szaller-ház. Izgalmas kontrasztot
képez a fehér vakolt felület és a kő találkozása a borászat
bejárati részletének megfogalmazásánál. A tornácok
mellvédjére elődeink is virágokat heyeztek.
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MAI PÉLDÁK
Történeti településrész: hagyományos formavilágú, új épületek, felújítások
Köveskálon található ez a 2000-es években épült családi ház, amely
a Balaton-felvidék népi építészetének építészeti karakterével,
színvilágával harmonizál.
A ház világos tónusú vakolattal, fa zsalutáblás nyílászáróval,
vörösesbarna színű cserépfedéssel került kialakításra.
A belső udvar felé nyílik a kényelmes, boltíves tornác, amely egy
igazi fedett-nyitott közösségi tér. A tornácon kültéri sütő is helyet
kapott.
Az épület homlokzatán vakolatkeretezés, a háromszögben
füstlyukak és címer látható, melyek a népi építészet stílusjegyei. Az
épület tetősíkját Köveskálra jellemző, „macskalépcsős” tűzfal
szakaszolja.
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Történeti településrész: modern formavilágú, a meglévő településkarakterbe illeszkedő épület
Az épület egy Balaton-felvidéki település központjában található,
egy régi romos épület átalakításaként jött létre. Az építés
alapkoncepciója
a
meglévő
környezetet
messzemenően
figyelembe vevő és ahhoz illeszkedő, ugyanakkor az építtető
igényeit is kielégítő, természetes anyaghasználatú, modern
építmény- épület létrehozása volt. A meglévő, vályogba rakott
kőfalú, cseréptetős falusi ház rekonstrukciója során a ház eredeti
használatától idegen funkciókat, szerkezetet és anyaghasználatot
sikerült elkerülni; ezek általában a tulajdonváltással bekerülő városi
minták formájában jelentenek veszélyt.
Az új nem akarja a régit transzformálni és nem annak ellenére jön
létre, hanem amellett, mindkettő hozza magát, a régi azt, amiért
megőrződött, az új pedig azt, amiért létrejött.
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Gazdasági településrész: Majorsági épület átalakítása – kortárs építészet Köveskálon
Köveskál határában egy elhanyagolt sertéstelepet alakítottak át
modern stílusú majorsággá. A hosszú tervezői munka után külföldi
példa hatására találta meg a megrendelő és a tervező a közös
irányt. A terület Köveskál ipari-mezőgazdasági területén
helyezkedett el, amely a lakóterületnél nagyobb szabadságot adott
a teljes átalakításhoz. A tervezési koncepció egy nyeregetetős,
oromfalas, hosszú tömeg, amelyet a harmadánál megbontottak,
egyszerre oldva ezzel az egyhangúságát és létrehozva egy
átmeneti belső-külső térként szolgáló, félig zárt belső udvart. Az
épületet körülfoglaló belső udvari terasz deszkaburkolatot kapott,
erősítve az átmeneti tér jelleget.

Átalakítás előtt:

A végeredmény egy igazi kortárs alkotás született, amely nem akar
a Balaton-felvidék hagyományos lakóházaival vetekedni, hanem
saját egyszerűsített formáinak összhangjával tűnik ki.

Átalakítás után:
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UTCÁK, TEREK
A település központjában az utcák utcavonalas telepítésűek. A
halmazos településszerkezetből adódóan, jellegzetes Balaton-felvidéki
kanyargós, szűk utcákat, közöket találunk, melyeken, a tájra jellemző
kőfalak között, tehetünk romantikus sétákat.
Köveskál főbb közlekedési utjain, általában zöldfelületi sáv és
vízelvezető árok választja el a főutat az épületektől.
A településközpontban lévő kis közök gyakran murva burkolatúak.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
Az épületek homlokzatára a színes fényreklám helyett a
hagyományos cégérek elhelyezése javasolt, a házak
falaira, illetve a kerítésre kerülő reklámok mérete, legfeljebb 0,5
2
m lehet.
Szép példa a Kővirág Panzió bejárata felett elhelyezett tábla.
A jobb szélső kép nem a településen készült.
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A Települési Arculati Kézikönyben beillesztettünk néhány ábrát Krizsán András DLA építész által
készített Balaton-felvidéki építészeti útmutatóból. A település építészeti örökségéhez, forrásként
felhasználtuk az Arcanum.hu „Nemesi kúriák, paraszti halékok” című írását.
A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!
A mai példák és a reklámhordózókkal kapcsolatos témakörökben szereplő javaslatok között, máshol
készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan mintákat tudjunk bemutatni,
amely a település arculatát, karakterét kedvező irányba módosíthatja.

