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TELEPÜLÉSTÖRTÉNET 

Madocsa építéstörténete a három katonai felmérés segítségével és a jelen helyzetet ábrázoló 
topográfiai térképpel érzékeltethető. Ezek alapján látható az egyes területrészek beépítésének 
ideje. 

1782-1785      1829-1866 

   

 

1872-1884      1979 

   

 

A XVIII. század második felében készült kataszteri térképen akár még a mai házak ősei is 
megtalálhatók. 
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A település történeti magja a templom domb és környezete, amelyet a századok során 

létrejövő szárazulatok beépítése követte.  
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A település területének beépítési periódusai 

 

A HAGYOMÁNYOS TELEPÜLÉSKÉP SAJÁTOSSÁGAI 

A települést a sík szántóföldi tájban a műemlék református templom tornya jelöli ki. A 

településhatárhoz érve a házak már takarják a templomot, a településen belül sétálva pedig 

csak a templomdomb utcáin jelenik meg újra a templom. 
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A belterület többsége lakóterület, amely a falu központjában fokozatosan egyre több 

intézménnyel és kereskedelmi-szolgáltató létesítménnyel vegyesen épült be. A Kishegyi út 

nyugati oldalán a volt tsz épületeinek környezete képezi a község gazdasági területét. A 

temető és a sportpálya a lakóterületbe ékelődik. 

A templomdomb környezetében és a Kishegyi út külső szakaszán a közterületi és 

telekstruktúra nőtt jellegű, az idők folyamán csak csekély korrekció történt rajta. Jellemző az 

előkert nélküli építés, gyakori a keskeny, kis területű, 30 %-nál jobban beépített telek. A terület 

jellemzően fésűs beépítésű, de a Fő utcában és a Paksi út ide eső szakaszán gyakoriak a 

polgárosodás jeleit tükröző az utcafrontra párhuzamos gerinccel csatlakozó hajlított házak. 

A később beépült területeken már az utcahálózat és telkek is szabályosak. Itt is jellemző az 

oldalhatáron való beépítés, de a telkek nagysága itt már jellemzően 800 m2 körüliek és 

szélességük eléri a 16 métert, a beépítettség pedig nem haladja meg a 30 %-ot. Az 50-es 60-

as években sok sátortetős lakóház épült, azután pedig az utcafronttal párhuzamos, vagy 

merőleges nyeregtetős házak épültek, de már 10 m körüli szélességgel. 

Az utcakép leghangsúlyosabb elemei az utcafrontra épülő házak. 

Hagyományosan így épültek a házak, csak a XX. század második felében 

épültek a kertvárosi jellegnek megfelelő előkertes épületek. Mivel ma már 

több helyen keveredik az előkertes és előkert nélküli beépítés, új ház 

építésénél az előkert méretével az adott környezethez kell alkalmazkodni. 

Mivel a településen a fésűs beépítés hosszú házai is gyakran kontyoltak az 

utcafront felől, a település hagyományos utcaképébe nem is a sátortetős 
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házak, vagy az utcával párhuzamos gerincű házak, hanem az utcafrontra 

merőleges gerinccel épült a hagyományosnál szélesebb és magasabb 

házak jelentik a legerősebb beavatkozást. Az ilyen típusú házak építését 

kerülni kell, a meglévők hatását pedig egy utcafelőli kontyolással lehet 

csökkenteni. 

A főbb utcák utcaképét gyakran nem az épületek, hanem a széles zöldsávok növényzete 

határozza meg. A madocsai utcákban az útburkolatot helyenként az 5-6 métert is meghaladó 

szélességű zöldfelület szegélyezi, mely a vízelvezető árkok és a fasorok elhelyezésére 

szolgál. A fésűs beépítésű, illetve a hajlított házakból adódó térfalak gyakran nem 

érvényesülnek a közterületen lévő sűrű növényzet miatt.  

          

Az utcák zöldfelületeinek kialakításánál, fásításánál az alábbi 

szempontokat érdemes figyelembe venni.  

A telepített növényzet nem képezhet olyan sűrű növényfalat, ami az átlátást 

akadályozza. Az örökzöld fákkal és a tujafélékkel érdemes csínján bánni, 

mert ezek még a téli hónapokban is a házak jelentős árnyékolását okozzák. 

A fák lombkoronája idős korukban sem lóghat be az úttest űrszelvényébe 

és nem érheti el illetve közelítheti meg a házak homlokzatát 1-1,5 m-nél 

jobban. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a fák a közvilágítás 

érvényesülését nagymértékben ne akadályozzák, és az alattuk való 

átközlekedés biztosított legyen. Ezért a fák alsó oldalágait 2,2-2,5 m 

magasságig el kell távolítani. 

Ezek figyelembevételével a 12-18 m széles utcákban csak akkor szabad 

fásítani, ha az épületek előtt előkert van. Ha nincs előkert, akkor csak 18 

m-nél szélesebb utcákban szabadi. 

A településnek nincs hagyományos főtere és a Templom tér ma már a vallási központon kívül 

más központi funkciót nem tartalmaz. Viszont a Fő-utcának a Temető utca torkolatában – ahol 

egyébként a közösségi épületek is sűrűsödnek – van egy térszerű öblösödése. Jelenleg a 

növényzet nem engedi ennek a mintegy térnek a megjelenését. 

Az út öblözetének a térfelületét érdemes lenne egy központi tér rangjára 

emelni és lehetséges központképző funkciókat ide terelni. 
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A település történek megjelenítését a még megmaradt hagyományos épületek tudják 

legjobban megőrizni. Az idők során Madocsán az alábbi épülettípusok alakultak.   

A legrégibb oldalhatáron álló épülettípus 45 fokos lejtésű nyeregtetős épület, amely tornác 

nélkül széles ereszaljjal néz az udvar felé. Alacsony, keskeny, a tereptől alig felemelt padlójú 

épületek Az eredetileg nádtetőt gyakran palára cserélték. Oromrésze gyakran szarufa 

irányban deszkázott. Ezekből a házakból már nagyon kevés van. 

    

Az oldalhatáron álló nyeregtetős épületek időben következő típusa tornáccal nyílik a kedvező 

tájolás, illetve az udvar felé. A tornácoszlopok jellemzően egyszerűek, falazott kivitelűek. Az 

épület, illetve a tető szélessége nem haladja meg a 7 m-t, a párkánymagasságuk pedig nem 

éri el a 3,5 m-t. Az alapesetet az oromfalas épületek jelentik, de találhatók az utcafrontra 

konttyal néző házak is. 

     

Ezeknek az épületeknek a fejlesztésénél a legjellemzőbb hiba a tornác 

beépítése és az utcai páros ablak egy nagy ablakra való cserélése. Pedig 

ezeknek az épületeknek a tömegén kívül ezek a legjellemzőbb részei. 

Fejleszteni ezeket az egytraktusos házakat utca vonalától hátrahúzva egy 

keresztszárnnyal lehet anélkül, hogy az utcakép érdemben megváltozna. A 

tornác beüvegezését, ha elkerülhetetlen úgy kell megoldani, hogy az az 

épület eredeti tornácosságát megjelenítse. Az eredeti utcai ablakok 

természetesen cserélhetők, de a nyílások méretét nem kellene 

megváltoztatni, és ha lehet az ablakok belső osztását is át kellene venni. 

Ezeknek a házaknak a legszebb példáinál az utcai homlokzatánál az utcai 
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oromfal tűzfalasan került kialakításra, azaz a falazat a tető héjalása felé 

emelkedik. Ezt a jegyet a felújítások során meg kell tartani.  

Újonnan épített utcára merőleges gerincű házaknál a legfontosabb 

szempont, hogy az épület szélessége ne nagyon haladja meg a régi 

épületeknél megszokott 7 m-t. Természetesen a hátrahúzott keresztszárny 

itt is jó megoldás. Ha mindenképpen szélesebb házat kellene építeni, akkor 

annak a gerincét - a hajlított házakkal analóg módon - az utcával 

párhuzamosan kellene kialakítani. 

A polgárosodás jeleit mutatják a fésűs beépítés sajátos esetei, ahol az utcafront irányába 

csonkakontyolt a tető és az épületet egy megemelt utcai homlokfallal tesznek hangsúlyossá 

olyan módon, hogy az utcai térdfal a tetőátfordulásnál a tető síkja felett marad. Ezzel próbálják 

a polgárosodást szimbolizáló hajlított házak formavilágát átvenni. (Megjegyzendő, hogy a mai 

szemünknek ez túl bonyolult forma, és a kényes részletek gyakran meghibásodnak.) 

Ennek az épülettípusnak a legszebb példája az alábbi képen látható Kis utca 31-ben állt, amit 

sajnos átépítettek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meglévők is mutatják e típus jellegzetességeit. 

   

A hajlított házak a fésűs beépítés fejlődéseként a polgárosodás hatására jöttek létre. Az utcai 

épületszárny magasabb és szélesebb lett. A padlóvonal 6-90 cm-rel emelkedett, a 
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belmagasság megnőtt és a tető az utcafronton egy cca. 90 cm-es térdfalra került. Az így 4,5 

m-re emelkedett párkány rangos külsőt adott ezeknek az épületeknek. Az ilyen házakat a 

gazdag vakolatarchitektúra jellemzi, ablakkeretekkel ,lizénákkal és párkányokkal.  

  

Ezeknek az épületeknek a nagy padlásterei felvetik a beépítésük 

lehetőségét, ami, ha elkerülhetetlen, nem járhat a tető megemelésével, és 

nem létesíthető tetősíkból kiugró ablak, csak tetősíkban fekvő, amelyeket 

az utcai oldalon a homlokzati nyílásokkal azonos ritmusban kell elhelyezni. 

Nem létesíthető az utcai oldalon tetősíkból kiharapott erkély. Az utcai 

homlokzat felújításánál meg kell őrizni a gazdag vakolatarchitektúrát és 

azokat nem szabad erős színekkel túlhangsúlyozni. 

A településre jellemző a magas zárt kerítések használata, ami a porták zártságát 

hangsúlyozza. A míves kivitelben készített kovácsoltvas kerítéselemeket és nagykapukat 

rangos oszlopok közé helyezték. Az oszlopokat gúlaformájú fedkővel zárták, ritkább esetben 

gombosra képezték ki. A kerítések másik típusa az embermagasra falazott, tömör kerítés. A 

falazott kerítéseket általában bevakolták, a falmezőkben a vakolatdíszeket helyenként más 

színűre festették. 
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TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI TERÜLET 

A település nagy része ma már vegyes beépítésű, és az épületek is sokféle elképzelés szerint 

épültek. Itt már a hagyományos településképhez való illeszkedés nehezen értelmezhető. Ezért 

itt csak a településképet jelentősen zavaró dolgokat érdemes megakadályozni. Így például 

annak az épülettípusnak a használatát nem javasoljuk, amely az utcára merőleges gerinccel 

széles utcai homlokzattal leginkább zavarja a kialakult utcaképet. De ide soroljuk a nagy 

elektromos és távközlési létesítményeket is. 

A településkép sajátos értékeit leginkább a templom domb és a Fő utca környezete őrizte meg. 

Itt maradt meg a közterület és telekstruktúra, a házak többsége pedig még a XVIII. század 

második felében készült kataszteri térkép szerinti helyükön állnak. Az épületek még az 

esetleges átalakításuk, bővítésük után is, az eredetileg jellemző módon, előkert nélkül az 

utcafronton állnak. Itt megtalálhatók az előbbiekben bemutatott épület típusok legszebb példái. 

Ezért ezen a területen javasolható egy az általánosnál szigorúbb illeszkedési szabály 

alkalmazása, az eredeti településkép védelme érdekében.  

Ezen a területen az új épületeket előkert nélkül kell elhelyezni, az 

oldalhatáron álló épület 7,0 m-nél, az utcafronttal párhuzamos szárny 8,0 

m-nél nem lehet szélesebb, a házakat piros cseréppel fedett magastetővel 

kell ellátni, az eredetiekhez hasonló hajlásszöggel. Tetőtér beépítése 

esetén a tető síkjából kiugró tetőablak, a tetősíkból kiharapott terasz csak 

az utcáról nem látható helyen létesíthető. Az utcai homlokzaton erkély, 

loggia, garázs kapu nem helyezhető el. Az utcaképet nem zavarja, ha az 

oldalhatáron álló épület egy hátrahúzott keresztszárnnyal rendelkezik. 

Ezek a szabályok vonatkoznak a meglévő épületek felújítására és 

bővítésére is. A felújításoknál arra s figyelemmel kell lenni, hogy a 

homlokzati díszek megmaradjanak, a homlokzatok festését pedig a védett 

épülethez hasonló módon kell elvégezni. 
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A TELEPÜLÉSKÉP ÉS A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELME 

A településképet döntően közterületek megjelenése, a középületei és a múltját képviselő 

épületek határozzák meg.  

Ezeknek az elemeknek a védelméhez, vagy alakításukhoz tapasztalt, a 

részletek alakításában is járatos, a települést jól ismerő szakember 

közreműködése szükséges. 
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A település védelemre érdemes építészeti örökségét mellékelt értékvédelmi kataszter mutatja 

be, amely rögzíti az egyes épületek védelemre érdemes elemeit és felsorolja az esetleges 

szükséges korrekciókat. 

A 2006-ban készült helyi értékvédelmi kataszter 32 építményt javasolt helyi védelemre. A 

kataszter ezévi felülvizsgálata során a kevésbé értékes, vagy már az összedűlés határán lévő, 

illetve rontott 13 épület kikerült a kataszterből és 1 sajátos értéket képviselő bekerült. Az 

értékvédelmi katasztert a melléklet tartalmazza.  



 

MELLÉKLET 

HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER 
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