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BEVEZETÉS 1 
Jelen kézikönyv létrejöttének célja Petőmihályfa község 
arculatának, megjelenésének bemutatása olyan 
ajánlásokkal kiegészítve, amelyek értő használattal 
alkalmas eszközei lehetnek a közterületek, épületek, 
zöldfelületek és általában a mindennapi környezetünk 
megújításának. Az arculati kézikönyv többek között ahhoz 
nyújt segítséget, hogy hagyományainkból építkezve együtt 
formálhassuk Petőmihályfa község jövőbeni képét, 
megőrizve az eddigi eredményeket is. 

 
 

 
Az Újhegy látképe 
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PETŐMIHÁLYFA BEMUTATÁSA 
 
 

A település határában kőkori leletek kerültek elő. Belterületén egy középkori vár nyomai figyelhetők meg, a 
kutatók a helyet a XV. századi oklevelekben szereplő Márványkő-várral azonosították. 
 
A Sárvíz mentén elhelyezkedő település, Mihályfalva 1308-tól szerepel az írott forrásokban. 1314-ben 
Mihályfölde néven Köcski Sándor birtokaként tűnik fel. A 15. században a hírneves Vas és Zala megyei gersei 
Pethő-család egyik fő birtoka volt, akik itt építették fel Márványkő nevű várukat, illetve kastélyukat.  
 
Mátyás király 1464-ben kelt rendelkezéséből tudjuk meg, hogy a Pethők a Mihályfalva birtokon álló Marmankew 
nevű kastélyukat még Zsigmond király korában (tehát 1437 előtt) építették. Az Albert király halála után 1440-
ben kitört polgárháborúban az özvegy királynő hívei megostromolták az Ulászló pártjára állt Pethő testvérek 
Marwankw erődítményét. 1441-ben Ulászló Gersei Pető fia János fiainak: Lászlónak és Péternek adományozza 
Márványkő várát a Sárvíz és részben a Rába völgyében fekvő tartozékaival, köztük a Sárnak is nevezett 
Mihályfával együtt.  
1459-ben Mátyás megengedte a Pethőknek, hogy Myhaldalwa más néven Marmankew birtokon az eddigi, fából 
készült kastély helyén egy másik kastélyt vagy erősséget építhessenek fából vagy kőből és azt bástyákkal, 
tornyokkal és más szükségesekkel megerősíthessék, nem szabad azonban az erősségből az országlakókat 
háborgatni, és nekik kárt okozni. A falu ezen kívül még a Pethők birtokai ellen elkövetett erőszakoskodásban 
szerepel. 
A szőlőhegyen látható a barokk Szent Bertalan-kápolna. Nagyon régi időből származó templomának 
keletkezéséről pontos adatunk nincs. Régi földesura a Festetics-család volt. Műemléki védettséget élvez a 
Barkóca-hegyen és az Öreg hegyen több népi pince és présház. 
A Sárvíz-patak mellett található a középkori Márványkő vár helye, árkai ma is jól láthatók. 
1549-ben az együtt összeírt Gerse, Petőfalva, Mihályfalva és Szentpéterfalva legnagyobbrészt a Pethő-család 
tagjainak birtokában volt. 1649-ben a török hódoltság alatt elszenvedett sérelmekről készült kimutatás. 
Az egykori Márványkő négyszögletű sáncárokkal körülvett maradványai a Kossuth Lajos utcában találhatók, 
régészeti kutatása még nem történt meg. A középkori Mihályfalva régészeti nyomai is a mai belterület alatt 
kereshetők. A belterület egy részét Petőfának nevezik, az elpusztult Petőfalva azonban a hasonló földrajzi név 
alapján Gersekarát határának délkeleti részén fekhetett. 
A község terjeszkedéséről és növekedéséről a katonai felmérések által nyújtott információk adnak segítséget. A 
legrégebbi településrész a Vasvári utca, a falu út menti település, az országútra települt község.  A következő 
szakaszban K-i irányba nyúlott a falu. 
Az 1990-es évek a zártkertek hanyatlását hozta, minden harmadik telek elhanyagolt lett. A közelmúltban 
megkezdett fejlesztések révén a zártkert újjáélesztésén dolgoznak. 
 A település történeti magja a mai Kossuth utca déli része, ahogy az az 1857-es kataszteri térképen is látható. 
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ÖRÖKSÉGÜNK 
a településképi szempontból meghatározó építészeti, 
műemléki, táji és természeti értékek, településképi 
jellemzők 

 

 
A település első okleveles említése 1308-ból ismert. 1690-ben még nincs temploma, az 1740-ben az épületet 

elbontották. Hegyi kápolnája a torony egy kápolnájának felirata szerint 1858-ban épült. A barokk Szent Bertalan 

kápolna a Barkóca hegyen áll (1400), szőlők között, kis emelkedésen. Egyhajós, félköríves szentélyzáródású. 

Tornya a főhomlokzat előtt áll, rajta a bejárat szegmentíves, a toronyalj boltozott. Tornya tetőszintjén egy kis 

körablak, a harangok szintjén négy félkörív záródású ablak van. Gúlasisakkal fedett. A két 

csehsüvegboltszakaszos hajót lapos kosáríves diadalív választja el a negyedgömbboltozattal fedett szentélytől. A 

karzat fából készült. A szentély déli oldalán két szegmentív záródású, a szentélyen egy körablak van. A régi 

kápolnából átkerült berendezés: az oltára 1779-ből, a harangja 1743-ból való. 

A kápolnát 1967-ben kívül-belül tatarozták. A vakolatleverés során kiderült, hogy az eredeti építményt 

jelentékeny résszel megtoldották. Feltehető, hogy a torony és a bővítés 1898-ban készült. 2017-ben a felújítást 

megelőző falkutatás nyomai voltak láthatók. 
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Pince-présházak a Barkóca hegyen  

Vélhetően az erdőirtások terjeszkedése és az életmód változása, az intenzív gazdálkodás megjelenése, a 
borkultúra eredményezhette a szőlőhegyek kialakulását. A szőlőtermesztésről a XIII. században hallunk először 
Petőmihályfa környékéről. A Katonák útja mentén több száz éves múltra tekinthet vissza a hegy. A déli és 
nyugati oldalon megindult a szőlőtermesztés. A török uralom időszakát követően a jobbágy irtásföldeken újból 
indult meg a termelés. A szőlőtermelés felfutása a XX. század elejéig tartott, amikor a gazdasági környezet és a 
termelési módok együtt indukálták a hegyek fejlődését.  
A présházak részben a hegynyúlványok gerincvonalán –Barkóca-sor, Öreghegyi sor-, részben a nyúlványok közti 
mélyvonalak –Torma-dűlő- mentén helyezkednek el. A föld feletti épületek, az utak mentén falusi lakóházra 
emlékeztető sorokat alkotnak. A pincék mestergerendái árulkodnak arról, hogy a XVIII. század végétől indult 
meg az építkezés a területen. Elsődleges feladatuk a borkészítés és tárolás. A hegy határát a gyepű jelölte ki, ami 
még most is körülöleli a területet – vesszőkből és gyümölcsösökből alakított természetes kerítésként.  
A pincék a domb alján az út közelében helyezkednek el, hátsó részükkel kissé a rézsűbe simulva. 
A régi épületek szerkezete tölgyfaborona. A tetőzet mindkét végén kontyos, körben, de különösen a végfalnál 
széles ereszaljával, csöpögővel. A héjazat zsúp. A pince helyiségei közül a szín és az istálló mindig padlás nélküli. 
A régi nyílászáró szerkezetek tölgyfadeszkából készültek. A színek egy része nyitott volt. A Barkóca hegyi védett 
pinceprésházak közül az 1383 hrsz és 1225 hrsz épület alapgerendái láthatók már csak. 

 
Présház, Barkócahegy. hrsz: 1434. Pince-présház, Barkócahegy 126. hrsz: 1501. 

 
Pince-présház, Barkócahegy 138. hrsz: 1445. Pince-présház, Barkócahegy 151. hrsz: 1419. 

 
Öreghegy 158. hrsz: 1383.   Thorma dülő 92. hrsz: 1225. összedűlt 

Javasoljuk, hogy az épületet a helyreállítás során eredeti megjelenésben rekonstruálják majd őket. A pincék 
közül a kápolnától előterében álló 1419 hrsz, 1434 hrsz, 1445 hrsz, 1500 hrsz pincék jó állapotban vannak, itt a 
folyamatos karbantartás, zsup fedés javítása a javaslat. 
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KERESZTEK, SZOBROK, EMLÉKMŰVEK: 
 

  
Petőmihályfa gazdag fogadalmi emlékekben. 
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TEMETŐ 
 
A község temetője a Vasvári utcában található. Korszerű ravatalozóval felszerelt, rendezett temető. 
 

 
 

 



9  

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ 
TERÜLETEK 
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és 
településkarakter bemutatásával 
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ 
 
A településkép szempontjából a község arculata közel azonos. A legegységesebb utcakép a Hunyadi utcában 
van. A Vasvári utcában oldalhatáros beépítés alakult ki, azonban a lakóházak a hosszan elnyúló utca mentén 
nem mindenütt alkot utcasort, sok a beépítésre váró telek, amit mezőgazdasági célra hasznosítanak.  
Az egyedi építési lakótelkeken jellemzően oldalhatáron álló épülettömegek helyezkednek el. Ezt a rendet még 
az újkori építkezések is figyelembe veszik. Csak a széles telkeken találunk elvétve szabadonálló beépítéseket. A 
parasztház jellegű beépítések esetén oromfalas nyeregtetős és csonkakontyos beépítések is vannak.  
Az oromfalas homlokzatú utcaképekben javasolt az illeszkedést a telekadottságok figyelembevételével utcára 
merőleges tetőgerincű, nyeregtetős épülettel és a homlokzaton oromfalas kialakítással megoldani. A 
csonkakontyos kialakítás eltér a helyi hagyományoktól, ezért inkább kerüljük az alkalmazását. Az illeszkedéshez 
a szomszédos épületek és az utca összképnek figyelembevétele is szükséges lehet. 
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A Dózsa, Kossuth, Petőfi utcák pedig az ötvözi a polgárosodás a népi építészet jegyeit hordozza. Emellett a 
Petőfi és Kossuth utca vegyes beépítési jegyei a jellemzőek. A szélesebb lakótelkek esetében találunk példát 
arra, hogy az épület az utcával párhuzamosan áll. A tetőgerinc is az utcával párhuzamos irányú, az épület 
utcafronti része szélesebb. Ezeken a területen, ha a telekszélesség is lehetővé teszi az utcaképi illeszkedéshez 
ezt a tetőformát és épület elrendezést javasoljuk. Itt az oromfalas homlokzatkialakítás nyeregtetővel  nem 
javasolt a meglévő épületekhez való illeszkedés érdekében. Ha keskenyebb a telek és meg kell tartani a fésűs 
elrendezést, vagy sátortetős ház áll a szomszédban, akkor a teljesen kontyolt tetőt javasoljuk alkalmazni. 

 

 

 
 
1960-70-től a korszerű építészeti jegyek meghonosodtak a községben is. Az új épületek sátortetősek, 
kockaházak lettek. Ezt a későbbi tetőtér beépítések folytatták. Itt javasoljuk, hogy a tetőkialakítás kövesse az 
adott utcaszakasz, szomszédos épületek jellemző tetőformáját.  
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GAZDASÁGI TERÜLET 
 
A községben a volt major területe számít gazdasági területnek. A terület jellemzően mezőgazdasági használat 

alatt van. A lakóterülettől a korábbi védőfásítás takarja, amelynek megtartása, kiegészítése javasolt.  

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
 
Petőmihályfát a lankás dombokat uraló erdők, a szántók mellett az ellaposodó patak völgyi rétek, ligeterdők 

foltjai és főként a hagyományos szőlő, és kaszáló-gyümölcsös kertek jellemzik.  A kertes területeken a 

műemlék és újabb építésű pince-présházak jellegzetes eleme a tájnak.   Az intenzív gyümölcsös ültetvények 

telepítésére a közelmúltban került sor. 

A Sárvíz völgyéig lenyúló és fenti patak völgyek közti dombháton települt, középkori eredetű Petőmihályfa 

települést is erdők, szántók és patakokat kísérő rét-legelő, ligeterdő foltok mellett változatos tájképet 

eredményező, D-DK-i kitettségű, völgyekkel tagolt kisparcellás szőlőhegyek keretezik. A térség tájképi és népi 

építészeti szempontból is legjelentősebb szőlőhegye a petőmihályfai Öreg-hegy (Barkócahegy), melynek 

legmagasabb pontján álló műemlék Szent Bertalan kápolna mellett lévő tőzegmohás tó a védett természeti 

területnek minősül. Petőmihályfa község termőterületeire túlnyomóan (59 %) a mezőgazdasági jellegű 

tájhasználat (szántóföldi növény, szőlő, gyümölcstermesztés) jellemző. A kertes terület 116 ha nagyságú. 

A község jobb termőhelyi adottságokkal rendelkező mezőgazdasági területein zömmel a nagyüzemi jellegű 

szántóföldi növénytermesztés, patakvölgyekben (Sárvíz, Petőmihályfai-, Hegyhátszentpéteri p.) 

hagyományosan a (rét, legelő) gyepgazdálkodás dominált, mely az állatállomány drasztikus fogyása miatt 

csökkenő tendenciát mutat. A zártkerten kívüli külterületen a beépítés korlátozott, nagybirtoktesthez kötött. A 

mezőgazdasági jellegű beépítések a falusias lakótelkeken való elhelyezése javasolt. 

 

 
A külterület fényképei. 

 
 



 13 

 

KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
A településtől különálló külterületi helye az Öreghegy és Újhegy.  A szőlőtermesztésről a XIII. században 
hallunk először Petőmihályfa környékéről. A hegy déli és nyugati oldalon megindult a szőlőtermesztés. A török 
uralom időszakát követően a jobbágy irtásföldeken újból indult meg a termelés. A szőlőtermelés felfutása a XX. 
század elejéig tartott, amikor a gazdasági környezet és a termelési módok együtt indukálták a hegyek 
fejlődését. A pincék mestergerendái árulkodnak arról, hogy a XVIII. század végétől indult meg az építkezés a 
területen.  A pincék a domb alján az út közelében helyezkednek el, hátsó részükkel kissé a rézsűbe simulva. 
A Barkóca hegy legmagasabb teraszszerű platóján áll a Szent Bertalan kápolna. A műemlék pincék a kápolna 
alatt találhatók a legnagyobb sűrűségben. 
 
A gazdasági kényszer és háztáji kertek fénykora kedvezett a zártkerteknek egészen a ’80-as évek közepéig. 
Ekkor azonban a szőlő- és gyümölcskultúra háttérbe szorította a hagyományos gazdálkodást. A hétvégi telek 
inkább esztétikai élmény nyújtott, az intenzív gazdálkodás helyett. Az 1990-es évek a zártkertek hanyatlását 
hozta, minden harmadik telek elhanyagolt lett. Jelenleg az önkormányzat a terület fejlesztésére törekszik 
központi források bevonásával. 
 
A település idegenforgalmi vonzerejének számít az a több mint fél tucat műemlék jellegű, illetve városképi 
jelentőségűként védett egyházi épülete (Szent Bertalan nevét viselő barokk kápolna), és pincéi, présházai a 
községhez tartozó Öreg-hegyen. A nép építészet eme remekei között hajlított, boronafalas, zsúptetős 
emlékeket egyaránt láthatunk.  
 
A javaslat a terület megjelenésének javítása érdekében a pincék megjelenésének egységes arculat formálása, a 
kialakult építészeti hagyományok szerinti tetőformák és jelleg alkalmazásának egységes megadása. A telepítés 
lejtő irányú elhelyezésének szorgalmazása. A szőlő és gyümölcsös kertek megtartása, a gazdálkodási forma 
fennmaradásának ösztönzése. A műemlék és egyben legszebb pincék bemutatását a 6. oldalon lásd. 
 
 

 
Öreghegy, Torma dülő látképe    Öreghegy: 1551 hrsz pince (műemlék). 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ  
 
 
 

 

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Ebben a fejezetben nem 

szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. 

 

MAGASSÁG 

Az egységes utcakép szempontjából fontos, hogy az egymással összeépített, vagy egymáshoz közel álló 

épületek homlokzati párkány magassága közel azonos legyen. 

 

 

TETŐHAJLÁSSZÖG 

Zavaró, ha az egyes utcákra, utcaszakaszokra, szomszédos épületekre jellemző tetőformáktól, vagy sűrűn 

beépített utcasorban a szomszédos épületek tetőhajlásszöge eltérő. 

 

 

 

5 
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TELEPÍTÉS 

Az egy utcasorban álló épületek esetében egységes módon kell az előkertet kialakítani. Az épületeket fő 

tömegükben az utcára jellemzőmódon javasolt elhelyezni, hogy az utcaképet alkotó homlokzatok egységes 

településképet eredményezhessenek. 

 

SZÍNEK 

Kerüljük a harsány és a környezet, környező épületek színvilágától idegen színek használatát. 

 

KERÍTÉS 

 

Petőmihályfán a lakóterületeken a tömör és áttört kerítéseknek is hagyománya van. A történeti 

településrészen az előkert nélküli beépítéseknél inkább a tömör fapalánk, íves felső záródással készült, falazott 

és fehérre meszeltek pillérű kerítés volt a kialakult kerítés. Az újabb beépítések inkább áttört jellegűek. A 

falazat anyag kő vagy tégla és kitöltő elemként a fa, fémek szolgál jól. A tégla és kőkerítések egykor is mai is 

kortalanok és ugyanúgy alakíthatók akár modernebb hatást kölcsönző látszó fuga nélküli kivitelben is.  A kertes 

területen nem jellemzőek a kerítések. 
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Példa kerítésekre. 
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AJTÓK, ABLAKOK 
 
 

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. Petőmihályfán az egyedi 

ablak megoldásokra a népies, az eklektikus és a szecessziós kialakítás a jellemző. Az új vagy felújított 

épületeken gyári típus ablakok és ajtók dominálnak.  

 
Képek népies, eklektikus és szecessziós ablak kialakításra 
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A zártkerti népies pincék ajtóbejáratai a régi kialakításukat mutatják. Általában deszka, vagy kazettás 
kialakítással készültek. 
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 
 

Petőmihályfán a kialakult beépítések elsődlegesen vakoltak, szecessziós ablakkeretezésűek, vagy egyszerű tagolt 
homlokzatúak.  Vannak példák gazdagon díszített épületre is, amelyek esetében a vakolat díszek megtartása és 
helyreállítása a javasolt. A fényképen látható parasztház utcai homlokzata gazdagon vakolatdíszes volt, két 
földszintes és két szellőző padlásablakkal.  

 
Kossuth utca 10. hsz. lakóház díszes homlokzata 

Az oromfalak esetében a vakolt és egyszerűen keretezett kialakítás a gyakoribb, de van példa faborítású 
oromfalra is, ahogy a fényképek mutatják. 
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GAZDASÁGI ÉPÜLETEK 
 
A pajták korábban a gazdasági udvaron telekhatáron álltak, vagy ritkábban keresztben zártsorú jelleggel 
épültek.  A szőlőhegyi pincék, présházakon kívül a gazdasági épületek jelentősebb számban vannak még ma 
is a lakótelkeken. 
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KERTEK 

 
A településképhez a beépítéseken túl a kertek is hozzátartoznak. Az állattartás visszaszorulásával a 
lakótelkek esetében a díszkertek kerültek előtérbe. A szőlőhegy pedig megmaradt szőlő, gyümölcsösnek. 
Ott folyik mai napig a bortermelés. 
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A lakókertek díszkertjeiben gyakran ültetnek virágokat évelő és egynyári formában (lásd alsó képek). A 
virágok így a településképhez tartozó színes, évszakról-évszakra változó arculatot adnak községnek. 
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A kert vízellátását kútról biztosították. A kutak ma is értékes elemei a kerteknek és kevés ráfordítással akár 
magunk is felújíthatjuk őket.  
 
 
 

 
Petőmihályfán jellemző kutak fényképei. 
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RÉSZLETEK 
 
A 61/2 hrsz udvaron áll a község rendezvénypajtája. az új épület félig nyitott területén a néprajzi gyűjtemény is 
helyet kapott a színpad és nézőtér mellett. A kezdeményezés nemes, a példa egyedülálló.  
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UTCÁK, TEREK 

közterületek településképi útmutatója 
 

Petőmihályfa 12 településsel karöltve egy egészségturisztikai tematikus út létrejöttét eredményező fejlesztést 
valósított meg. A Kneipp-kúrára épülő programok a volt óvoda udvarán kaptak helyet. A Kneipp-kúra Sebastian 
Kneipp, német katolikus pap által kifejlesztett, a hideg és meleg víz váltakozására épülő fürdőkúra, amely 
serkenti az anyagcserét, és jótékony hatással van a vérkeringésre. A Kneipp parkokba jellegzetes műtárgyak 
kerülnek, amelyek a Kneipp-rendszer 5 alapelvét szimbolizálják, ezek az elemek, a víz, a táplálkozás, a mozgás, 
a gyógynövények és a belső egyensúly megteremtése. Létesült egy karzuhany, gyógynövényes kert, és 
különféle felületű (fakéreg, homok, kavics) száraz taposó várja a felfrissülni vágyókat. Az udvaron áll a 
Rendezvénypajta, mint sokoldalúan hasznosítható közösségi tér. 
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A közterületek virágosak és rendezettek Petőmihályfán. A Vasvári utcában a közelmúltban került sor új 
rózsaágyások kialakításával a zöldfelület rendezésére. Itt térköves gyalogjárda, futtatott rózsával védett pad is 
elhelyezést nyert. A beruházás Közmunka Program részeként valósult meg. A zöldfelület kialakítása jó példa 
más utcák rendezésére is. A mellette lévő kifutó környezete illeszkedik a park kialakításához. 
 
 

 
Vasvári utca képei. 
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A település fő utcája a Hunyadi utca. A Vasvári utcától egységes fasort javasolt kialakítani a belterület 
keleti határáig. Itt a csapadékvíz-elvezetés zárt rendszerű átépítését is javasoljuk a keskeny közterület 
jobb kihasználása, a zöldfelülete, parkolás rendezése érdekében. A fényképeken is látható módon a Dózsa 
György utca zöldfelületeinek rendezés megtörtént a közelmúltban. Sok színpompás virág mellett alacsony 
növésű fasor, kiülő pad is, és őszi dekoráció is készült. Ezt követni lehetne a Hunyadi utcában is. 
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PÉLDÁK SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 
 
 

Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy 

hozzátartoznak, mint az épületek vagy a növényzet.  

 
Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az 

alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához, a 

helyben szokásos formavilághoz.  

A külterületeken reklámhordozók elhelyezése nem indokolt, és nem 

javasolt. Újabb felszíni infrastruktúra- hálózatok elhelyezése nem 

javasolt, a meglévők jó karban tartása elegendő és szükséges. 

  

  
Információs tábla és felirat. 
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