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 Mottó:
„A természet mindenkori állapota a lélek tükre. Jelen pillanatban még éret-
len természetünké. Az épített környezet az ember mindenkori tudásszint-
jét tükrözi, így például a városszélek tájba oldódása az ott élők tudatminő-
ségének megfellebbezhetetlen mutatója. 
A városba egyre beljebb haladva több száz, néhány esetben több ezer év 
tudásszintjének információival találkozhatunk. Kivételesen torz esetek-
ben csak az utóbbi emberöltőjével.“

Somlósi Lajos

BEVEZETÉS

A Településképi arculati ké-
zikönyv megalkotásának el-
sődleges célja a helyi identitás 
erősítése a természeti és az 
építészeti értékek bemutatása 
által. Másodlagos célja, hogy 
elősegítse a településkép vé-
delmi rendelet megalkotását és 

támpontot nyújtson a település 
fejlesztési és -rendezési tervek 
készítésekor.
A hely  ismerete nélkül nem te-
remthető harmónia a termé-
szeti és az építészeti életterek 
között, ezek összhangja nélkül 
viszont még rövid távon sem 

tartható fenn az élet tovább-
adásához szükséges  életminő-
ség.
Ne feledjük: - a könyvben be-
mutatott kincseket unokáinktól 
és dédunokáinktól csak megőr-
zésre kaptuk kölcsön!
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Kemenesalja középső részén, 
nem messze a Ság-hegytől és 
Celldömölk városától található a 
370 lélekszámú Tokorcs község.
A település déli határa sík vagy 
enyhén hullámos,  mezőgaz-
dasági művelésre alkalmas. 
Észak-északnyugat felé haladva  
egészen más a vidék arcula-
ta, mivel a felszín fokozatosan 
emelkedik és a peremén sző-
lőhegyekkel, gyümölcsösökkel, 
feljebb erdőkkel borított Cser 
fennsíkjába olvad át. 
A községhez tartozik az észa-
ki irányban, alig több, mint  

1 km-re, a szőlőhegy lankái alatt 
fekvő Újmihályfa. A feljegyzések 
1409-ben említik először. Nevét 
a kuruc-labanc világban kapta, 
amikor az őslakosság ide me-
nekült a harcok elől. 1857-ben 
már a két település lakosságát 
egyben számlálták, de a hiva-
talos egyesülés csak 1890-ben 
történt meg. Újmihályfa népi 
neve Szatyorszeg, mert olyan 
kicsi volt, hogy egy szatyorba 
belefért volna. A hagyományok 
szerint valamikor a Cseren volt 
a falu, de a lakók nem talál-
tak ott vizet, ezért leköltöztek.  

A 19. században inkább pusz-
taként tartották számon, mára 
egybeépült Tokorccsal. 
Tokorcs első okleveles említése   
- Tucurch néven - 1237-ből szár-
mazik. Nevének eredete ho-
mályba vész, valószínűleg egy 
sitkei Tucurch nevezetű család-
ról kapta, amelynek a telepü-
lésen voltak birtokai. A község 
első ismert birtokosai a Sitkeyek 
voltak, de a későbbiekben már 
a Dömölkyek, Kisfaludyak és  
Esterházyak is voltak itt tulaj-
donosok. 
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A 18. századtól egy része a  
Felsőbüki Nagy és a Batthyá-
ny családé lett. 1567-ben né-
met zsoldosok Sitkey Mihály 
türjei prépost 11 jobbágyának  
100 Ft kárt okoztak. A fel-
jegyzések szerint 1588-ban,  
1598-ban és 1610-ben hódol-
tak a fehérvári és pápai törö-
köknek. Bethlen Gábor hadjára-
ta idején a törökök elfogtak egy 
falubelit, akit kiváltottak, de a 
tokorcsiak folyamatosan ezután 
sem voltak hajlandók adózni.
A szőlőhegyet 1601-ben említik 
először. Az itt lakók a kezdetek-

től földműveléssel foglalkoztak, 
bár a 19. században már sokan 
a vasútnál keresték kenyerüket. 
Mára a lakosság munkaképes 
része Celldömölk és Sárvár üze-
meiben és helyi vállalkozóknál 
dolgozik.
A falu közlekedési adottságai 
jók, mivel a Sárvár-Pápa közöt-
ti főút átszeli települést. Cell-
dömölk 4 km-re, Sárvár pedig  
12 km-re található. A település 
keleti végénél Kemenesmihályfa 
felé egy alsóbrendű út ágazik el.
A község nem rendelkezik saját 
vasútállomással. A legközeleb-

bi vasúti megálló Kemenesmi-
hályfán található, ez a falu ha-
tárától körülbelül 2 km-re van. 
Autóbusszal a faluba két irány-
ból, Sárvár és Celldömölk felől  
érkezhetünk.
A község címerén vörös szí-
nű doborpajzsban élével lefelé, 
hegyével jobbra fordított arany 
ekevas, felette karóra futó arany 
fürtöket termő szőlővessző ta-
lálható. A pajzsot alul TOKORCS 
feliratú szalag övezi. 
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Evangélikus templom

A többségében evangélikus 
hívő falu 1955-56-ban épí-
tett magának torony nélküli 
templomot, pontosabban ima-
házat, mivel építésekor nem 
engedélyezték a torony meg-
építését. Az imaház tervezé-
se Berzsenyi-Janosits Miklós  
építőmérnök nevéhez fűződik. 
Az oltár, valamint a szószék terve  
Dr. Schulek Tibor és felesége, 
Majoros Edit munkája. A szószé-
ken, az oltárterítőkön és a papi 
padon szimbólumok, az oltáron 
két angyal, a bárány és az úrva-
csora jelképei, a szőlő és a kalász 
csodálatos ábrázolása látható.  
A fafaragásokat a Sitkén lakó 
Fóth Sándor bodnár-asztalos 
mester és fia, Fóth Zoltán készí-
tették el a tervek alapján 1956-
ban. 
Az imaház tornyának építéséhez 
egy megállapodásból szerzett 
forrást a község. Így végül méltó 
templomhoz jutott az evangé-
likus gyülekezet. A templomto-
ronyba Gombos Miklós harang-
öntő mester harangja került. 
Az imaházhoz épített harang-
tornyot és a 80 kg-os harangot 
2012-ben szentelték fel.

ÖRÖKSÉGÜNK3
Evangélikus templom melletti  
harangláb

Az evangélikus templom mellett 
álló, 1972-ben épült haranglábat 
Braxatoris Andrea és Reischl Gá-
bor tervezte. 
A haranglábban található harang 
Balthasar Heroldt pozsonyi ha-
rang, amelyet ágyú- és bronzön-
tő mester öntött 1656-ban. 
A haranglábat Loki-Bau Kft. 
2011. augusztusában újította fel. 

Megőrzésre méltó értékek



10 11

Újmihályfai harangláb

Újmihályfa külterület, amely ré-
sze Tokorcs község területének, 
valamint annak központjától kö-
rülbelül egy kilométer távolságra 
fekszik.
Területén egy harangláb is ta-
lálható, amelyet az I. világhábo-
rúban ágyunak beöntött harang 
helyett 1922-ben Márkus József 
és Bertalan Lajos Újmihályfa 
közbirtokossága nevében öntet-
te. Ez olvasható a harangon: 

„1991-ben a haranglábat készítette 
Tokorcs község önkormányzata és 

Újmihályfa közössége.”

Világháborús emlékművek

A község területén a két világ-
háborúban hősi halált halt lakók 
tiszteletére felállított emlékmű 
is helyett kapott.
Az egyik a faluház mellett, a má-
sik az evangélikus templom és a 
harangláb között található. 

Természeti értékek

A települést országos jelentősé-
gű tájképvédelmi terület övezete 
érinti. Ezekbe a övezetekbe azok 
a természeti adottságok, rend-
szerek és az emberi tevékenység 
kölcsönhatása, változása követ-
keztében kialakult olyan terüle-
tek tartoznak, amelyek a táj lát-
ványa szempontjából sajátos és 
megkülönböztetett fontosságú, 
megőrzésre érdemes esztétikai 
jellemzőkkel bírnak.
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A történelmi településrész a falu 
régi részét foglalja magában, 
melynek épületállománya a Meg-
őrzésre méltó értékek fejezetben 
áttekintésre került.
A homlokzatok jellemzően va-
koltak, középületek cseréppel 
fedettek egyszerű szerkesztésű 
magastetővel készültek. A leg-
régebbi háztípus utcára merőle-
ges gerincű, nyeregtetős épület, 
kétablakos homlokzattal, erőtel-
jes oromzatot elválasztó húzott 
párkánnyal, vakolatdíszekkel, 
festett ablakkeretezéssel.  A ke-
rítések kialakítása eltérő. Általá-
ban falazott oszlopokkal, tömör 
lábazattal és tömör mezővel 
építettek, de megtalálhatóak az 
áttört kerítések különböző típu-
sai is. A házak előtti zöldterüle-
tek gondozottak, sok helyen fá-
val, virággal beültetettek.

Történelmi településrész
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A község rendezése során nyi-
tott új utcarész az elmúlt évek-
ben szinte teljes mértékben 
beépült. Az egységes magassá-
gokkal kialakított kerítések ad-
ják az utcakép rendezettségét, 
ugyanakkor a házak stílusukban 
jelentősen eltérnek egymástól. 
Az utcakép harmonikus hangu-
latához a közterület fásítása já-
rulhat hozzá. 
Igény lehet az egy telken több 
lakóegység elhelyezésére is, 
amely alapjaiban változtatná 
meg a településszerkezet.

A gazdasági és ipari területek 
telepítését úgy kell megvalósí-
tani, hogy lakóterületekre káros 
hatást ne fejtsenek ki. Az épített 
környezet egységes megjelené-
sét (tömegét, anyaghasználatát) 
az eltérő technológiai igény mi-
att általában nem lehet elvárni, 
az alkalmazott színvilágot pedig 
sokszor megköti  az adott vállal-
kozás arculati kódexe. 
A reptér és a gazdasági te-
rületek közelsége az idegen-
forgalom szempontjából kü-
lönösen indokoltá teszi a 
gazdasági területek rendezett 
kialakítását. Ennek érdekében 
egységes koncepció szerint 
megvalósított fásításra, parko-
sításra kell helyezni a hangsúlyt. 
Tokorcson elsősorban a keleti 
településrészen jött létre gaz-
dasági terület. Ezen a könnyen 
behatárolható részen kívül ki-
sebb cégek lakóterületen belül, 
általában a saját „háztájiban” 
működnek. 

Kialakult településrész Gazdasági terület
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A település déli, „Alsó-mező” 
nyílt, alföldies jellegű tájképétől 
élesen elválik a Kemenesháthoz 
tartozó északi rész. A vasútvo-
nalon túl, a szántókkal és gyü-
mölcsösökkel borított határrész 
felszíne lankásan emelkedve 
már a szőlőhegybe olvad át.  
A „Kemenes” délkeleti lejtő-
je, kedvező fekvése, éghajlati 
adottságai miatt már  az ókortól 
otthont adott a szőlőtermesz-
tésnek. Az itt termett szőlő bora 
bár nem olyan híres, mint a közeli 
Ság-hegyen vagy Somlón ter-
mett fajták, de régóta kellemes 
ízű borokat érlelnek a gyümölcs-
fák árnyékában meghúzódó pin-
cék.

Kiskertes terület

Aero-Ság reptér és étterem

A légikikötő Bécstől 120 kilomé-
terre fekszik. 
A reptér jelenleg nem üzemel, 
azonban korábban részt lehe-
tett venni sétarepülésen és pi-
lótaképzésen, amely Tokorcs 
idegenforgalmának vonzerejét 
jelentősen növelte.

Fejlődő település
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Vendégházak

Az Aero-Ság létesítése miatt 
bekövetkezett idegenforgalmi 
fellendülés megkövetelte a tele-
pülésen található szálláslehető-
ségek bővítését.
A Vendégházak Tokorcs nyugodt, 
csendes pontján találhatóak.  
Az apartmanok jól felszereltek, 
a szálláshely kertjében ingyenes 
grillezési lehetőség várja a ven-
dégeket. A településen lehetőség 
van lovaglásra, vadászatra, hor-
gászásra, teke- és fallabdapálya, 
billiárdhasználatra, valamint ke-
rékpárkölcsönzésre is.

Faluház

Itt található Nagysimonyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Tokor-
csi Kirendeltsége. Kijelölt idő-
pontokban biztosított az orvosi 
rendelés, a családgondozó szak-
ember- , a járási ügyintéző - és a 
védőnő jelenléte. A településhez 
legközelebb eső postahivatal 
Nagysimonyi község területén 
található, azonban a Faluház 
előtt kihelyezésre kerülő posta-
ládát naponta ürítik. A Faluház-
ban internetezési lehetőséggel 
ellátott könyvtár is található. 
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Információs és utcanév jelző táblák

Tokorcs utcáin információs táb-
lák, valamint virágtartóval el-
látott, egységes utcanév jelző 
táblák kerültek kihelyezésre. 

Buszmegálló

Tokorcsra autóbusszal Sárvár, 
illetve Celldömölk irányából ér-
kezhetünk. A buszmegálló a köz-
ség főutcáján található. 

Játszótér, fitnesz park és  
focipálya

Az Erzsébet utcában, egymás 
szomszédságában található a 
község játszótere, fitnesz parkja 
és sportpályája.
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sokszínű alkalmazására

Felújított kutak, virágos település, 
gazdag részletek



28 296ÁBRAGYŰJTEMÉNY

Az ábragyűjtemény, mint bár-
mely automatizmus, csak gon-
dolatébresztőként szolgálhat 
értékvédelmi ügyekben. 
A gyűjtemény nélkülözi a hely, 
a rendeltetés, a természeti és 
épített környezet ismeretét.  
Alkalmazása a település főépíté-
szével történő egyeztetés során 
nyer majd értelmet.

Tető hajlásszög

A tetőzet kialakításának, hajlás-
szögének a domináns környezet 
adottságaihoz való illeszkedését 
ajánlott követni.

Kedves részletek
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Magasság

A településrészek karakterének 
megfelelően alakult ki az épüle-
tek magassága. A beékelődött 
újabb építések esetén felfedez-
hető eltérés, azaz némely épület 
„kilóg” a tömegből, maradandó 
nyomot hagyva az utcaképben. 

Telepítés

A településszerkezet a terep-
adottságokhoz, a közlekedési 
lehetőségekhez és a természet-
hez igazodva alakult ki. 
A tájegységre jellemző, hagyo-
mányos berendezkedés - a kes-
keny telkeken fésűs beépítés, ál-
talában északi oldalhatáron álló 
épületekkel. 
A történeti településrészen a tel-
kek mérete még jóval nagyobb, 
mint amire az újonnan kialakí-
tandó építési telkek esetében 
igény mutatkozik.
A kialakult településrészeken jel-
lemzően a földszint, vagy föld-
szint plusz egy szint a jellemző. 

Színek

A házak színezése régen ritkán 
változott, hagyományokhoz kö-
tött volt és inkább a hasonlóság 
volt a jellemző. Modern vilá-
gunkban a színválasztás sokkal 
inkább a tulajdonos ízlésének ki-
fejeződése.

Terepalakítás

A terepalakítás során ügyelni 
kell a terület meghatározó ele-
meinek (domborzat, jellegzetes 
felszíni alakzatok) megőrzésére.
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Tokorcs község településrendezési és településfejlesztési eszközei
B.K.L. Kiadó: Ság hegy, Kemeneshát, Kemenesalja 

Forrásként használt linkek:
 www.aerosag.hu 
 www.archives.hungaricana.hu/hu/urberi/vas-ujmihalyfa
 www.gallery.hungaricana.hu
 www.kemenesvidek.hu
 www.mapire.eu
 www.terport.hu
 www.tokorcs.hu
 www.vasmegye.hu
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