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BEVEZETÉS

Mottó: 

„A természet mindenkori állapota a lélek tükre. 
Jelen pillanatban még éretlen természetünké. 
Az épített környezet az ember mindenkori 
tudásszintjét tükrözi, így például a városszélek 
tájba oldódása az ott élők tudatminőségének 
megfellebbezhetetlen mutatója. A városba egyre 
beljebb haladva több száz, néhány esetben több 
ezer év tudásszintjének információival 
találkozhatunk. 
Kivételesen torz esetekben csak az utóbbi 
emberöltőjével.“ 

Somlósi Lajos 

A Településképi arculati kézikönyv 
megalkotásának elsődleges célja a helyi 
identitás megőrzése, a település 
életminőségének hosszú távú 
fenntartásának elősegítése a természeti 
és az építészeti értékek bemutatása 
és tudatosítása révén. 
Másodlagos célja, hogy elősegítse a 
településkép védelmi rendelet megalkotását 
és támpontot nyújtson a település 
fejlesztési és -rendezési tervek 
készítésekor.  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RÉPCELAK VÁROS BEMUTATÁSA

Répcelak várost északról Csánig és Répceszemere, délről Vámoscsalád és Nick községek határolják. 
Keleten Répcelak és Rábakecöl között a Kis-Rába vízfolyás mentén jelölték ki a határt. 

Természetföldrajzi szempontból a Nyugat-magyarországi-peremvidék nagytáj és a Sopron-Vasi síkság 
középtáj része. A település a Répce-sík és az Ikva-sík valamint a Rába-völgy találkozásánál 
helyezkedik el. 

A Répce közelségének köszönhetően késő vaskori, bronzkori településnyomok tanúskodnak az élet 
korai létezéséről a településen. A helybéliek által most is "Várdomb"-nak nevezett területen találták 
eddig a legtöbb régészeti emléket, egy, ma már nem látható, XI-XIV. század környéki kisebb méretű vár 
maradványait. A táj történetét azonban csak a 1700-as évektől tudjuk nyomon követni a katonai 
térképek tanúságai alapján. 

A településszerkezet vonalas elemeit a következő alapelvek felismerésével alakították ki eleink: •a 
környező településsekkel létesíthető kapcsolatok irányai, a természeti környezet adottságainak 
figyelembe vétele (domborzat, vízjárás, stb.)  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Jelentős változást jelentett a Szombathely-Pozsony vasútvonal forgalomba helyezése 1895-ben, majd 
a Celldömölk-Fertőszentmiklós vasútvonal 1897-ben történt átadása. Korunkban a motorizáció 
robbanásszerű fejlődése rajzolja át a térképet. 

A város nyugati és keleti kapuja megoldottnak tekinthető. Minden bizonnyal új helyzetet teremtett az 
M86-os számú gyorsforgalmi út átadása, melynek a csomópontja a belterülettől délre új feltárulást 
eredményezett. A város új feltárulása tudatosan megtervezendő, hiszen a magasan vezetett pályáról 
Répcelak egy eddig ismeretlen, új arcát mutatja. 
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A világháborút követő építési korsza-
kok épülettípusai jól követhetők a 
településen. A falusias parasztházak és 
a lábaspajták közül csak mutatóban 
maradt fenn egy-egy. A két háború 
között épült kertvárosi épületeket a 
’60-as években magastetős emeletes 
társasházak, majd a típus kockaházak 
követték. Végül megjelentek a lapos-
tetős téglablokkos házak. Egy két szép 
épülettel a kortárs építészet is letette 
névjegyét a városban. 

 

Különleges és Vas megyében egyedül-
álló telepszerű beépítésként maradt 
fenn az  Szénsavgyár tisztviselő telepe.  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A XX. század első felében a helyi ipar első 
lépéseként, a külföldi tejipari vállalkozók 
magyarországi megjelenésének keretében a 
svájci Stauffer Frigyes és fiai 1905-ben 
tejüzemet alapítottak, melynek tejbegyűjtési, 
sajt-és vajgyártási tevékenysége 
támaszkodhatott a fejlett állat-tenyésztésre 
és a jó közlekedési lehetőségekre. 

A helyi gazdaság alapját a két világháború 
között is az agrárium jelentette. 

1914-ben tűzvész pusztított, a házak nagy 
része leégett. 

A község fejlődése igazán a második 
világháború után indult meg. Az 1945-46-os 
évek legfontosabb, a község életét máig 
meghatározó történésként Mihályi és 
Vámoscsalád között feltárták azt az MB-5/b 
szén-dioxid kutat, melyre aztán a Répcelaki 
Szénsavgyár települt. Az 1956 júniusában 
beindított üzem azon túl, hogy a helyi és 
környékbeli foglalkoztatottak 
kulcsszereplőjévé vált, több termékből (pl. 
szifonpatron) az egész ország kizárólagos 
ellátását is végezte. Az ipari üzemek 
fejlődése vonzotta a letelepülni vágyókat, 
aminek következtében az ötvenes évek 
közepétől teljesen új utcasorok épültek fel, 
nagyszabású közművesítés kezdődött el. 

Répcelak 1971-ben nagyközségi, 2001-ben 
városi rangot kapott.  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ÖRÖKSÉGÜNK

Műemléki érték 

A település felvirágzása elsősorban a Radó 
családnak tulajdonítható: 1870-ben 
megépült a templom, volt vasútállomása, 
postája, távírója, és körjegyzőségi székhely 
funkcióját is betöltötte. Fellendülésében 
fontos szerepe lett Radó Kálmánnak, Vas 
vármegye egykori főispánjának, akinek 
1700 holdas mintagazdasága messze földön 
híres volt. 

Radó Kálmán tulajdona volt a község 
legszebb építészeti alkotása, a díszes 
kastély, melynek alapja egy Mátyás korabeli 
építmény volt. Megmaradt része, a barokk 
stílusú úgynevezett “Kertészlak”, Répcelak 
egyetlen műemléke. 

Mára állapota meglehetősen leromlott, de 
pályázati forrásból jó esély van a város 
szívében álló épület felújítására, újra-
hasznosítására. 
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3 Helyi örökségünk 

 Az örökségi mint érték fenntartása és fejlesztése szempontjából alapvető, hogy a helyi 

társadalom a maga szintjén és képességei szerint ezeket az elemeket egyértelműen értékként 

azonosítsa, múltjának, vagy jelenének kiemelt hordozóiként tekintsen rá. Ez az alapfeltétele annak, 

hogy a településen jelen lévő bármely érték megőrzése, bemutatása és fejlesztése a helyben élőkben 

gyökerező szándékként megfogalmazódjon  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Szakrális építészet csak az Ég és a Föld jegyben járásával 
jöhet létre. Ez az a kegyelmi állapot, amikor az alkotó, 
felismeri és értelmezni tudja a hely élet-energetikai 
rendszerét. Ezen valós ismeretből eredeztethető minden 
tovább következményi: így a hely kiválasztása, a szakrális 
tér méretének, arányrendszerének, valamint 
részletképzésének meghatározása is. 

Városközpontok, településkapuk, gázlók, kőkeresztek, utcák 
vonalvezetése, később a templomok is e rend szerint 
kerülhettek összhangba a teremtő renddel. 
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Mindennemű fejlesztés első lépése az értékek 
rögzítése kell, legyen. Minden megújulás csakis a 
múltból eredeztethető, a megőrzött történelmi és 
kulturális értékekre kell építkezni. 

A múlt iránti tisztelet kifejezésében viszont mai 
eszközöket is lehet alkalmazni, főleg akkor, ha a 
korábbi minőséget ma már nem vagyunk képesek 
reprodukálni. Olyan építészeti, kertészeti és 
társművészeti megoldások jöhetnek szóba, melyek 
könnyen kapcsolatba hozhatók a Hellyel, 
beleolvadnak annak arculatába, anélkül is, hogy 
külön-külön definiálnunk kellene azokat. Ez maga 
az illeszkedés, a folyamatosság élő hagyománya és 
egyben művészete.  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Kastélyok, történeti parkok emlékezete 

Az egykori kastélyok, kúriák közül ma már csak az Ajkay-kastély épülete és kertjének egy része lelhető 
fel. Csupán néhány koros fa utal az egykori dicső múltra. A többi hasonló kert helyét is már csak 
néhány fa őrzi, meg az emlékezet. 

Annak tudatában, hogy a régi kastélyok és kúriák a Répce-tájtemplom régi idők homályába vesző magas 
rendű helyeivel összhangban létesültek, egykori helyük, arányaik és együttműködésük a természettel 
visszakereshető lenne. Mivel ma e kitüntetett helyeken rendre többlakásos társasházak állnak, 
aprólékos munkával értelmezni kell a kialakult, építészetileg már vissza nem fordítható helyzetet. Ezt 
követően főleg tudatosan megtervezett kertészeti eszközökkel újra-működtetni lehet majd a táj 
géniuszát - az itt élők és a Város jóléte érdekében. 
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Természeti értékek 

A	fertőszentmiklósi	felhagyott	

vasútvonal	töltésnek	felhasználásával	

a	várost	a	legjelentősebb	természeti	

területével	lehetne	összekötni.	

A	sétány	belterülettől	északra	

elterülő	nagy	kiterjedésű	

erdőterületig	vezetne,	melynek	

előterében,	a	Répce-vízfolyás	és	a	

Műcsatorna	torkolatánál	fekvő	

nagyobb	kiterjedésű	gyepes	terület	

található.	Ez	hely	kiváló	adottságú	

öko-turisztikai	fejlesztések	számára,	

tanösvények	kialakítására.	

A	közelben	álló	egykori	vízimalom	

épület	revitalizációja	szerencsésen	

erősítené	a	folyamatot.	
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Hagyományos településszerkezet 

A	 tájegységre	 jellemző,	 hagyományos	

berendezkedés	 -	 a	 keskeny	 telkeken	

fésűs	beépítés,	általában	északi	oldal-

határon	álló	épületekkel.	

Ennek	 emlékei	 a	 régi	 település-

magban,	 a	 Petőfi	 és	 a	 Vörösmarty	

utcákban,	 valamint	 a	Bartók	utca	déli	

szakaszán	maradtak	fenn.  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Településszerkezet 

Jellemző telekstruktúra

A	belvárosi	vegyes	rendeltetésű	területeken		

a	 hagyományos	 oldalhatáron	 álló	 beépítési	

mód	 mellett	 megjelenik	 a	 szabadon	 álló,	

sőt	a	csoportházas	beépítés	is.	

A	 lakótelepek	 karakterét	 a	 közel	 egy	

időben,	 típustervek	 alapján	 úszótelkeken	

megvalósult	 több	 szintes	 épületek	 adják.	

Jellemző	 a	 közterületek	 rendezettsége,	 a	

nagy	 kiterjedésű	 intenzíven	 gondozott	

zöldterületek.	

A	 kertváros	 alkotja	 Répcelak	 legnagyobb	

részét;	 egyedi	 telkeken	 oldalhatásos	 vagy	

az	 újabbak	 esetében	 szabadon	 álló	 házak	

nagy	 kertekkel	 képez ik	 a	 város	 ezen	

hangulatos,	magas	életminőségű		szövetét.	
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ÖRÖKSÉGÜNK
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ELTÉRŐ ARCULATOT HORDOZÓ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
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Kisvárosias településrész 
 

!17

Kertvárosias településrész 
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Kialakulófélben lévő kertvárosias településrész 
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Jelentősebb városi zöldfelületek 
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Természeti értékek területe 
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Ipari övezetek 
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JÓ PÉLDÁK, AJÁNLÁSOK 
Beépítési mód, utcakép 
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5 Kerítések, kapuzatok 
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Előkertek  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Ablakok  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Kedves részletek  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MEGÚJULÓ, FEJLŐDŐ VÁROS 
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ÁBRAGYŰJTEMÉNY 
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FELHASZNÁLT IRODALOM 

Répcelak város településrendezési és 
településfejlesztési eszközei 
http://tak.lechnerkozpont.hu/ 
http://repcelak.hu 
http://google.com 
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