
A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET 
7194 Kalaznó, Kossuth u. 28.          email: lbodor.kati@gmail.com 
 
 
 
 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
Dokumentációs Igazgatóság  
Védési Osztály   
Gyır Attila 
1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. 
 
 
 
Tisztelt Gyır Attila! 
 
 
A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület az alapszabályában megfogalmazott céljainak megfelelıen 
fontosnak tartja Kalaznó község értékeinek megóvását, kulturális örökségének védelmét.  
Ennek megfelelıen A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület taggyőlése egyhangú határozattal 
(1./2008./03.16./sz.) kezdeményezi a 
 

Kalaznó, Fı utca 52. számú ingatlan védetté nyilvánítását. 
 
 
Indoklás 
Kalaznó, ez a Tolna megyei kis település csaknem érintetlenül megırizte eredeti 
településszerkezetét, és egy fejlett gazdálkodású német közösség építıkultúráját. Az utóbbi 
években azonban a település épületállománya fokozatosan romlik, nı a foghíjas telkek száma. 
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a faluképet meghatározó, Kalaznó múltját 
reprezentáló rangos épületek megırzését a jövı nemzedékek számára biztosítsuk 
 
A Fı utca 52. számú ház eredetileg a falu egyik bírája, Ochsz János háza volt. 
1947 óta a miséket az épület egyik imateremmé alakított szobájában tartják, ez a katolikus 
imaház. 
 
Az ingatlan a Fı utca egyik meghatározó utcafrontos háza. Magas lábazata, utcafronton lévı 
nagy ablakai, vízszintes szemöldökpárkánya, homlokzati lizénái, nagy belmagassága, 
üvegezett verandája, esztergált faoszlopos tornáca a módos gazdák városias, polgárosult 
építkezési módjának példájaként az épületet Kalaznó építészeti örökségének kiemelten fontos 
részévé avatják.  
Nemcsak a lakóépület, hanem az igen jó állapotú emeletes, téglalábazatos góré, a 
pusztulófélben lévı gerendavázas pajtaépület, a faluban egyedül megmaradt, eredeti helyén 
álló cserépkályha, a belsı, téglából falazott hasáb alakú kemence és füstölı és a több mint 70 
éves különleges belsı falfestés is indokolják a védetté nyilvánítást.  
 
 
Az épület veszélyeztetettsége 
Az 1945-os telepítéskor az épületet Elekes Dénes bukovinai plébános és családja kapta meg. 
A lakóház egy részét a plébános fölajánlotta az egyháznak, így annak fele része a katolikus 



egyház tulajdonába került. Elekes Dénes 2003-ban meghalt. Az épület többszörös tulajdonos 
váltás után teljes egészében a katolikus egyház tulajdonába került.  
Csak az imatermet használják, az épület többi helyisége használaton kívüli, gondozatlan, a 
pusztulás így rohamos méreteket öltött. Információink szerint a tulajdonos az épület 
lebontását tervezi. 
 
 
Az épület adatai:  

7194 Kalaznó, Fı utca 52.  
Hrsz:59. 
Tulajdonos: Pécsi Egyházmegye 
7624 Pécs, Szent István tér 23.  
7601 Pécs, Pf. 113.  

 
 
Az épület leírása:  
A Fı utca 52. számú épület elıkertes, kb. 1m széles virágos kert húzódik a homlokzat elıtt. 
Az épület a Kalaznón jellemzı kétkonyhás hosszúház, az utcafronton két szobával. Jelenleg 
még 8 hasonló elrendezéső ház áll a faluban. A kétsorosság irányába mutató alaprajzi 
sajátossága az üvegezett veranda megjelenése. 
A jelenlegi imaház, egykori lakóépület az 1921-es házszámjegyzékben 2 lakrészbıl és 14 
mellékhelyiségbıl áll. A ház a falu 1928-as belterületi térképén még egytraktusos, az 1920-as 
évek végén, 30-as évek elején azonban az utcafronton kétsorossá bıvítették.  Az 1946-os 
kitelepítési leltár szerint az épület helyiségei: 5 szoba - 1 veranda – 3 konyha – 2 kamra, 
tüzelıberendezése 1 cserépkályha és 1 asztali tőzhely. Az épületet téglából emelték. Az 
imaházzá vált lakóházon a változást egy utcafronti lépcsıvel ellátott ajtó elhelyezése jelenti.   
Padlóburkolatai 25 cm széles deszkából készültek, a konyhában mőkı lapburkolat van. Itt a 
konyhában egy kisebb kabin alakult ki, aminek alsó részén van a kemence, a felsı részén 
pedig a kis ajtóval ellátott füstölı kabin. 
A két világháború között a módosabb gazdák belsı főtéső cserépkályhákat emeltek. A régi 
cserépkályhák jelentıs részét lebontották. Ma már a faluban csak ebben a házban áll a régi 
cserépkályha.  
 
A lakóépület és a gazdasági épület soros elrendezéső, azokat a 30-as 40-es években építették 
egybe. Az épülethez csatlakozó, a vagyonos gazdákra jellemzı téglalábazatos kukoricagóré 
lábazatában kamra és nyári konyha is található. A jó állapotú góré lécezett oldala puhafából 
(fenyı) készült. A német fachwerk építkezés hagyományának sajátos változata él tovább a 
kalaznói gerendavázas pajtaépületekben. A gerendavázat vályoggal töltötték ki. A meglévı 
pajta vályogkitöltése omladozó, de szerkezete viszonylag ép. 
 
Az udvaron a régi kerekes kút téglázott bélése megvan, kútházát elbontották.  
 
 
Hasznosítási javaslat:  
Kalaznó jelenleg átalakulóban van, a házak több mint egyharmada betelepülı, csak a 
hétvégeket ott töltı emberek tulajdonában van. Ez egy üdülı-falu kialakulásának irányába 
mutat. Többen nyári ifjúsági táborok megrendezését tervezik. Ennek tudatában az épület 
hasznosításának legjobb formáját egy nyári katolikus ifjúsági tábor megvalósításában látjuk.  
Az imaterem alkalmas a hitoktatásra, lehetıség lenne a másik homlokzati szobában egy 
szemináriumi terem kialakítására, vizes helyiségek, konyha és étkezı, valamint nyitott ill. zárt 



mőhelyek kialakítására, a pajta és a góré épületében. A szálláshelyeket eleinte sátorban, vagy 
a kialakulófélben lévı falusi túrizmus kínálta lehetıségekkel lehetne megoldani. Nem kizárt 
azonban az épületben kb. 15 fı elszállásolása sem.  
A hitoktatáson kívüli képzéshez a kalaznói telepesek, ill. egyesületi tagok közül mővészeti, 
fotó, népi szövı, fazekas, bırıs, kosárfonó, építészeti programokat megvalósító szakemberek 
vannak, akikkel az Egyház jó együttmőködést tudna kialakítani.  
 
 
A védetté nyilvánítást kezdeményezı adatai:  

A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület 
7194 Kalaznó, Kossuth utca 28.  
lbodor.kati@gmail.com 
www.kalaznoert.egalnet.hu 
elnök: Bodor Katalin  

 
 
Irodalom: 
Jékely Berta: Az építıkultúra és a településhasználat változásai Kalaznón 
 Megjelent: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, Szekszárd, 2006.(225.-328.) 
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