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1. Forráskutatás és szakirodalom 
 

 

 
A jelenlegi Edelény három összenőtt településből alakult ki. A központot alkotó 
Edelénytől északra Űorsod található, délre Finke vált részévé a településnek. 
 

„Edelény múltjából” címmel tanulmánykötetet jelentetett meg az Edelényi Közös Községi 
Tanács Végrehajtó Űizottsága 1973-ban. A kötetben jelentős tudományos háttérrel 
rendelkező kutatók írták a tanulmányokat. A történeti feldolgozást Dr. Sápi Vilmos, B. 

Tóth Illés és Faragó Tamás jegyezték. A község népéletéről Dr. Űodgál Ferenc írt 
tanulmányt, aki a Herman Ottó Múzeum etnográfus kutatója volt. Közvetlenül a kötet 
megjelenése előtt hunyt el, 1972-ben. A település m emlékeiről Dr. Joó Tibor írt 
tanulmányt, aki a megyei m emlékvédelmi albizottság vezetője volt, civilben a Űorsodterv 
jogtanácsosa. A tanulmánykötet részletes irodalomjegyzéket tartalmaz, amely a kötet 
végén, a 669. oldalon kezdve 11 oldalon sorolja fel a településsel kapcsolatos forrásokat. 
 

A portát a rajta álló házakkal 1987-ben vásárolta meg az akkori Városi Tanács. A főépület 
és a nyári konyha helyreállítási terve 1988-ban készült, a Miskolctervnél. Az első kiállítás 
1991-ben nyitotta meg kapuit. 

 

Időközben a szomszédos két porta is a város tulajdona lett, és az itt található épületekben 
látható kiállítások mint a város helytörténeti gy jteménye tekinthetők meg. 
 

A borsodi tájházról 2008-ban ismertető füzetet adott ki a város. A városi m velődési 
intézmények összevonásával kialakult a M velődési Központ Könyvtár és Múzeum, 
amelynek évről évre megjelenő kiadványa „A borsodi tájház közleményei”. Ettől független 
kiadvány az „Edelényi Füzetek” sorozat, melynek példányait 1987 óta adják ki. 
 

A nagytáj népi építészetével foglalkozik Űalassa M. Iván összefoglaló munkája, amely a 
19.-20. század fordulójára kialakult népi építészeti képet, mint egy hosszú folyamat 
eredményét vizsgálja a honfoglalástól kezdődően. 
 

Űalassa M. Iván 

     1994  A parasztház története a Felföldön, Miskolc 

 

A szerző a nagytájat Nógrád, Heves és Űorsod-Abaúj-Zemplén megye területére 
kiterjedően vizsgálta, amely területet kiterjesztette a határon túli magyar lakta területekkel. 
A szerző a kutatási előzményeket is rendszerezi, és feltárja a táji, történeti összefüggéseket. 
A m  csatlakozik a korábbi kutatásokhoz, amely főleg Űátky Zsigmond nevéhez köthető, 
és amelynek során a nagytáji formák kialakulását vizsgálja, mint pl. dunántúli háztípus, 

alföldi háztípus vagy északi magyar háztípus. Űátky abban a tekintetben szerencsésebb 
volt korunk kutatójánál, hogy a 20. század első felében még kézzelfogható, mérhető és 
fényképezhető volt a hagyományos épületállomány, viszont nem álltak rendelkezésére 
azok az ásatási eredmények, amelyek az eltelt időszakban születtek. 
 

A terület népi építészetének, és a történeti háttérnek a következő irodalmi háttere áll 
rendelkezésre: 
 



 4 

Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787) Budapest 

     1960   

A Magyar Korona Országainak Helységnévtára, Űudapest 
     1892 

Űakó Ferenc 

     1967 A faépítkezés emlékei Heves megyében 

  Egri Múzeum Évkönyve, Eger, 161-239. oldal 

Űakó Ferenc 

     1970-71 Kőházak és barlanglakások Észak-Hevesben 

  Egri Múzeum Évkönyve, Eger, 325-431. oldal 

Űakó Ferenc 

1973-74 Észak-magyarországi parasztházak tüzelőberendezéseinek 
előzményei 

 Egri Múzeum Évkönyve, Eger, 217 – 285. oldal 

Űakó Ferenc 

     1975 A parasztház alaprajzi fejlődése Észak-Magyarországon 

  Egri Múzeum Évkönyve, Eger, 175-220. oldal 

Űakó Ferenc 

     1978  Parasztházak és udvarok a Mátra vidékén 

   M szaki Könyvkiadó, Űudapest 
Űalassa Iván 

     1973  A tokaj-hegyaljai német telepítések történetéhez 

   Herman Ottó Múzeum Évkönyve 12. 
Űarabás Jenő -Gilyén Nándor 
     1979  Vezérfonal népi építészetünk kutatásához  

M szaki Könyvkiadó, Űudapest 
Űarabás Jenő 

     1987  Magyar Népi Építészet, Űudapest 

Űátky Zsigmond 

     1921  Parasztházak építőanyag szerint való elterjedése hazánkban 

   Néprajzi Értesítő VIII. 
Űátky Zsigmond 

     1930  A magyar ház eredetéhez 

   Néprajzi Értesítő XXII. 
Űátky Zsigmond 

     1930  Magyar t zhelyek és háztípusok 

   Néprajzi Értesítő XXIII. 
Űátky Zsigmond  

     1941  A magyarság néprajza, 1. kötet, Építészet 
  szerk.: űzakó Elemér, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Űudapest 
Űodgál Ferenc, szerk. 
     1958 Űorsod megye néprajzi irodalma I.,  
  Múzeumok Központi Irodája, Űudapest 
Űodgál Ferenc, szerk. 
     1970 Borsod megye néprajzi irodalma II., 
  Herman Ottó Múzeum, Miskolc 

Dr. Borovszky Samu 

     1909 Űorsod vármegye története a legrégibb időktől a jelenkorig 

  Magyar Tudományos Akadémia, Űudapest 
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űsánki Dezső 

     1980  Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, Űudapest 
űsíkváry Antal szerk. 
     1939  Űorsod vármegye, Miskolc 

Dám László 

     1981  Település, lakóház és házberendezés a Zempléni-hegyvidéken 

   In: Viga Gyula – Szabadfalvi József szerk. 
   Néprajzi tanulmányok a Zempléni-hegyvidékről 
   A Miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi kiadványai X. 
Fényes Elek 

     1837  Magyar Országnak ’s a’ hozzá kapcsolt tartományoknak mostani 
   állapotja statisticai és geographiai tekintetben. III Pesten, 1837 

Fényes Elek 

1851 Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és 
puszta, bet rendben körülményesen leíratik.  
Kiadta Fényes Elek, Pesten, 1851. nyomatott Kozma Vazulnál 

Fügedi Márta és Viga Gyula szerk. 
     1979 Űorsod megye néprajzi irodalma III., Herman Ottó Múzeum, 

Miskolc 

Genthon István 

   Magyarország m vészeti emlékei I., /Tiszántúl, Felsővidék/ 
Györffy György 

     1966  Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, Űudapest 
Kiss Lajos 

     1978  Földrajzi nevek etimológiai szótára 

Akadémiai Kiadó, Űudapest1978. 
Magyar statisztikai közlemények, 
     1920 A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása, 
  Végeredmények összefoglalása, Magy. kir. Közp. Stat. Hiv., 

Budapest 

Magyarország Történeti Statisztikai Helységnévtára, 9. Űorsod-Abaúj-Zemplén 

     1966 

Magyar statisztikai közlemények 

     1932 Az 1930. évi népszámlálás, Demográfiai adatok,  
  Stephaneum Nyomda Részvénytársaság, Űudapest 

Mendöl Tibor 
     1963  Általános településföldrajz, Akadémiai Kiadó, Űudapest 
MNA 

  Magyar Néprajzi Atlasz, szerk.: Űarabás Jenő,  
  Budapest, 1987-1989 

MNL 

  Magyar Néprajzi Lexikon 1-5., Ortutay Gyula főszerkesztő,  
  Budapest, 1977-1982 

Nagy József András 

     2013 A Űükkalja népi építészete, Líceum kiadó, Eger 
Román János szerk. 
     1971 Űorsodi levéltári füzetek, 2., kéziratos térképek a Űorsod-Abaúj-

Zemplén megyei levéltárban, Miskolc 

Szabó István 

     1969 A középkori magyar falu, Űudapest 
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Szabó István  

     1971 A falurendszer kialakulása Magyarországon, X-XV. század 

  Akadémiai Kiadó, Űudapest 
Selmeczi Kovács Attila 

     1976 űs rös építkezés és gazdálkodás Észak-Magyarországon 

  M veltség és hagyomány XVIII 
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 

H. Takács Marianna 

     1970 Magyarországi udvarházak és kastélyok, Űudapest 
Tudományos Gy jtemény 

     1817 IX. kötet, 49-63. oldal, Űorsod Vármegye Némelly Statistikai 
Tekéntetekben, Debreczenyi Űárány Péter által, Űudapest 

Vajkai (Wagenhuber) Aurél 
     1937 Adatok az Alsó-Hernádvölgy és az abaúji űserehát népi 

építkezéséhez, Néprajzi Értesítő XXIX. 
Vajkai (Wagenhuber) Aurél 
…..1948 A magyar népi építkezés és lakás kutatása, Űudapest 
Vargha László 

     1960 Borsod-Abaúj-Zemplén megye népi m emlékei 
  Építés és Közlekedéstudományi Közlemények, 1-2 

 

További irodalmak, amelyek a cs rös építkezés hagyományihoz nyújtanak adalékokat: 

 

Űakó Ferenc 

     1965  Mikófalva, Adatok a magyar cs rös-kertes települések ismeretéhez 

   az Egri Múzeum Évkönyve, III. 1965. 181-243. 

Űakó Ferenc 

     1970  Népi építkezés Eger környékén a XVIII. század derekán. 
   az Egri Múzeum Évkönyve, VII. 1970. 257-315. 

Űátky Zsigmond 

     1937  Ragfa és szarufa, Néprajzi Értesítő, XXIX., 1937 

Győrffy István 

     1930  Adatok a régi palóc építkezéshez, Néprajzi Értesítő, XXII., 1930 

Győrffy István 

     1935  Telekformáink. Földrajzi Közlemények, LXIII. 1935 

Győrffy István 

     1943  A kertes és cs rös település. Magyar falu – magyar ház 

   Budapest, 1943 

Ikvai (Iváncsics) N. 
     1961  A népi gazdálkodás emlékei a Zempléni-hegyvidék középső részén 

   Borsodi Szemle V., Miskolc, 1961 

Selmeczi Kovács Attila 

     1971  Torkos cs rök Észak-Borsodban 

   Herman Ottó Múzeum Évkönyve, X., 1971 

Vargha László 

     1960  Borsod-Abaúj-Zemplén megye népi m emlékei. 
   Építés és Közlekedéstudományi Közlemények, IV. Űudapest, 1960. 
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2. Építészettörténet 
 

 

2.1. Településtörténeti háttér 
 

A település honlapján a város történetéről a következőket olvashatjuk: 
 

„Edelény a Űódva völgy kapuja, a térség gazdasági és kulturális központja. A 11 ezer 
körüli lakost számláló kisváros mai közigazgatási területét három település alkotja: a 

névadó Edelény, az 1950-ben hozzácsatolt Űorsod és az 1963-ban csatlakozott Finke. 

 

Történelme szinte egyidős az emberiség történelmével, az ember megjelenésével, hisz már 
az alsó-paleolitikum időszakából (2,5 millió évtől 130 ezer évig) találtak úgynevezett 

„kavicsiparhoz” tartozó eszközöket a Kisakácosban, melynek korát 400-200 ezer év körül 
valószín sítik. 
 

Az újkőkor (neolitikum) (i.e. 5200-i.e.2500) embere településének nyomát több helyen is 
megtalálták a város területén. Legjelentősebb az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájához 
tartozó bükki kultúra népének leletanyaga, melyet a derékegyházi dombon tártak fel. 
Találtak leleteket a bronzkorból, a vaskorból, valamint a kelták, a gepidák, a hunok és az 
avarok idejéből is. 
 

A honfoglalás és az államalapítás legreprezentásabb leletei a borsodi földváron kerültek 
elő, de több helyen is találtak szórványleleteket a város területéről. 
 

Edelény első okleveles említése 1299-ből származik, de Űorsod már 1108-ban szerepel 

oklevélben. Az elmúlt századokban sok gazdája volt a településnek, akik közül a 
legjelentősebbek mindenképpen említésre méltóak: Űebek család (XV. sz.), Szapolyai 
János (XVI. sz.), 1566-tól I. Miksa (1564-1570) király birtoka, 1603-tól a Rákóczi családé, 
1727-től L’Hullier János Ferenc és örökösei is birtokosok, 1820-tól a űoburgok. A török 
megszállás alatt többször hódoltsági terület, és mint ilyen elnéptelenedik, de mindig 
újratelepül. 
 

Edelény és a hozzácsatolt települések fő megélhetési forrása a mezőgazdaság volt a 
középkorban és a feudalizmus időszakában. A mezőgazdasági munkásság különböző 
rétegei (cselédség, idénymunkásság) és rétegeinek egyes csoportjai (béresek, kocsisok, 
szolgák, pásztorok, uradalmi iparosok stb.) már a feudalizmus korában jelen vannak 
Edelényben, s az úrbéres jobbágyokkal és zsellérekkel párhuzamosan kiveszik részüket a 
termelésből. A mezőgazdaságon kívül gazdaságában jelentős szerepet játszott a hídvám és 
az első ízben 1564-ben említett, az uradalomhoz tartozó öt kerékre járó vizimalom, melyet 
sajnos az 1970-es években lebontottak. Űorsodon is m ködött vizimalom. 
 

Az első komolyabb gazdasági változás 1838-ban történt, amikos a űoburgok cukorgyárat 
létesítettek. Az építéshez a téglát a Nagyvölgyben létesített téglagyárból biztosították. A 
gőzgépek f téséhez pedig fa mellett helyben bányászott barnaszenet használtak. 
 

Az újabb gazdasági fellendülést a XIX. század végi és a XX. század eleji iparfejlesztés 
jelentette, melynek köszönhetően a vállalkozók közül egyre többen igyekeztek 
megszerezni az edelényi szénterület bányászati jogát. 
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A XX. század elején a valamivel több mint 2000 lakosú Edelényben (Űorsod 506, Finke 
724 lakosú ekkor) a bányászat mellett a kisipar és a mezőgazdaság volt meghatározója a 
gazdaságnak. 
 

A háborúk Edelény lakosságát is súlyosan érintették. Az 1945 utáni államosítás új 
gazdasági szerkezetet alakított ki. A nagyüzemi bányászkodás és a nagyüzemi 
mezőgazdaság volt jellemző. Az 1990-évi rendszerváltozást követően bezárt a bánya, 
felszámolták a termelő szövetkezetet, ami nagyarányú munkanélküliséghez vezetett. A 

nehéz gazdasági helyzetből a vállalkozások és néhány gazdasági társulás igyekszik 
megszabadítani a várost. 
 

Az infrastruktúra száz százalékos. Tiszta, rendezett a város, intézményeinek felújítása 
megkezdődött, illetve részben befejeződött.” 

 

Borsodi földvár 
 

„A Űorsodi földvár a Űódva folyó partján helyezkedik el. A vár Űorsod megye első 
központja, a körülötte létrejött Űorsod település pedig, amely az 1950-es évek óta 
Edelényhez tartozik, a megye névadó települése volt. 
 

A történeti Űorsod megye egyike a Szent István által, az államalapítás során létrehozott 
megyéknek. E korai megyék élén egy-egy, a király által kinevezett és neki felelősséggel 
tartozó ispán állt. Szerepe a megyei közigazgatás, bíráskodás és az adószedés 
irányításában, valamint a katonai feladatok megszervezésében állt. Az ispánok székhelye a 
borsodihoz hasonló módon épült várakban volt. 
 

A Űorsodi földvár ásatása (1987-1999) bebizonyította, hogy a korábbi elképzelésekkel 
ellentétben a vár nem egy őskori erődítmény felújításaként épült. A várfalakat jelentő 
sáncok a 10. század végén, a 11. század elején, egy, a Űódva fölé magasodó természetes 
dombon készültek. A ma csak egyszer  földhányásnak látszó sáncokat fa szerkezet 
erősítette, miként az államalapítás korának legtöbb magyar várát. A 11-13. századi 
haditechnika mellett ezek a várak bevehetetlenek voltak. 
 

Az esperesek központja az ispáni székhelyeken állt. Ilyen esperesi központnak tekinthető a 
Űorsodi földvárban feltárt templom is. Az esperesi templomon kívül állt egy másik 
templom is a korai megye székhelyén. Romjait a mai borsodi református templom alatt 
sikerült feltárni. 
 

A földvár feltárása során a vár belsejében egy 10. századi település maradványaira sikerült 
rábukkanni. Az egyszer  anyagba rakott kőből és sárral betapasztott vesszőfonatból épült 
házak leégtek, romjaikon épült fel az ispáni vár. Az összedőlt házakban megőrződött teljes 
berendezésük. 
 

Anonymus elbeszélése szerint a várat Űors vezér építette, akit a honfoglalás során Árpád 
fejedelem küldött a környék kikémlelésére és birtokba vételére. A modern tudományos 
kutatások tükrében azonban egyre kevésbé fogadható el hiteles történeti forrásként, hiszen 
az ásatások során feltárt vár – mely feltehetően a 14. század elejére már lakhatatlanná vált 
– a 11. században épült. Az viszont kétségtelen, hogy a vár majd később a megye is Űors 
vezérről nyerte elnevezését.” 
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2.2. A falu népi építészete 

 

Edelény és Űorsod az alföld folyóvölgyben folytatódó peremén fekszik, így a területen 
idővel az alföldön kialakult formák terjedtek el. A lakószobában található kemence szája 
átkerült a pitvar felőli oldalra, a füst a pitvar hátsó része felett épített szabadkéményen 
keresztül távozott. Ennél az elosztásnál is megjelent hátul a második lakószoba, és volt arra 
is példa, hogy a hátsó házban is építettek kemencét. Közben ezekben az épületekben is 
megjelent a kemence mellett a masina, a rakott t zhely. 

 

A település szerves részét képezi a kistájnak, és azzal együtt a Űalassa M. Iván által 
definiált Felföldnek. A XIX. század folyamán létrejött népi építészeti állapotot a 

következőkben írja le: 
 

„ A XIX. század első felében jelenik meg a második szoba is a parasztházakban, először 
jól körülhatárolható területeken. Nógrádban a megye közepén néhány falura korlátozódva, 

Hevesben a Tarna középső szakasza és az Eger város alatti területeken, keletebbre pedig 
pontosan ott, ahol a kőfal XVIII. század végi elterjedése regisztrálható. Gömörben és a 
Sajó-Hejő környéken is ebben a korban t nik fel a második lakóhelyiség. 
 

A Sajótól keletre is fokozatosan megsz nik a belső füstelvezetéses kemence használata, 
azonban más szakaszokon keresztül, mint a függőleges füstelvezetés eknél. Itt fokozatosan 
szorul ki a kemence teste a lakóhelyiségből, de füstfogó, a kabola, és a XIX. században 
megjelent, a kemencéhez épített takarékt zhely még hosszú ideig bennmaradt a szobában. 
Szinte csak a XX. században sz nik meg a belső füstelvezető, kerül ki a kemence teljes 
egészében a pitvarba, ugyanakkor a rakott t zhely bentmaradt a szobában egészen a gyári, 
hordozható t zhelyek széleskör  használatáig.” 

 

Űodgál Ferenc is ezt az állapotot ábrázolja a településsel foglalkozó tanulmánykötetben, 
ahol egy boglyakemence és a hozzáépített t zhely látható a publikált axonometrikus 
rajzon. 

 

A XIX. század végén, XX. század elején a szabadkéményes, kemencés lakóházak lassan 
elt ntek, és általánossá vált a ház, konyha, kamra osztatú lakórész, amely mögött 
gazdasági épületek voltak. (istálló, szín) A lakóház udvari homlokzata elé tornácot 
építettek, a tornác a XIX. század második felében lett része a magyar falusi házaknak, 
vagyis viszonylag újkelet  a magyar népi építészetben. A füstelvezetésben kialakult a ma 

is használatos falazott kémény. 
 

Az építőanyag használat jól megfogható az 1910 évi népszámlálás adataiból. 
 

1910-ben Borsodban pontosan 100 ház volt. 58 épült kőből vagy téglából, 37 ház épült 
alappal, vályogból vagy sárból, és 5 ház épült vályogból vagy sárból, alap nélkül. 86 házon 
volt szilárd fedés (cserép, vagy bádog), 2 házon zsindely vagy pala volt, 12 házon nád 
vagy zsúp. 
 

A szomszédos Edelényben, ahol összesen 360 házat írtak össze, a házak 18 %-a volt kőből 
vagy téglából (65 db), és a házak 63,6 %-a (229 db) volt alappal rendelkező vályogház. A 
házak 18,4 %-ának nem volt alapja. A házak 48,6 %-a volt szilárd fedés , 51,4 %-a 

növényi fedés . 
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A Űódva völgyében karakteresen megjelenik egy kőépítő házvidék, Űorsod ennek a 
területnek a déli részén volt. Részben ezzel lehet magyarázni a kő vagy téglaépületek nagy 
számát. Összehasonlítva az edelényi adatokkal az is megállapítható, hogy feltehetően 
nagyobb számban éltek módos gazdák és kisnemesek Űorsodban, ami szintén igazolja azt, 

hogy míg Edelényben csak a házak 48,6 %-a volt szilárd fedéssel ellátva, addig Űorsod 
házainak 86 %-a volt szilárd fedés . 
 

Az előző századfordulóra általánossá vált a nyári konyhák használata. A lakóház mögött, 
és a nyári konyha mögött kisebb gazdasági épületek voltak, mint tyúkól és disznóól, 
rgödrös Wű, különféle színek, kemencék. 

 

A lakóudvart és a kertet a módos gazdáknál a cs r választotta el. A cs rökről Űodgál 
Ferenc a következőket írja: 
 

Az udvar végében levő cs röket hatalmas gerendákból készítették, s oldalait 
f zfavesszővel fonták be. A f zfát a község (Edelény) Űerek nev  részén gy jtötték. A 
cs rök hasonlóak voltak a szomszéd községekben (Űorsodszirák, Űorsod) még ma is 
megtalálható cs rökhöz. Középső részén hatalmas deszkából készült kétszárnyas ajtó volt. 
Az alacsonyabb része volt a törekes és polyvás. Ide rakták be az elcsépelt terményt, töreket 
és répát. A magasabb részen volt a takarmány: lóhere, lucerna, árpaszalma. A cs röket 
szalmával fedték. űsak az első világháború után kezdték cseréppel fedni, ekkor egyes 
helyeken oldalát már deszkából készítették. 
 

2.3. Az épület és a porta építéstörténete 

 

Az épületet a volt tulajdonosok alapján Szathmáry-Horkay háznak nevezik. 
 

A tájház 2008-ban kiadott füzetében az épületről a következőket írta Hadobás Pál igazgató 
úr: 
 

„A Szathmáry-Horkay-ház az 1860-as évekből származó épület. 1909-ben történt 
felújításával nyerte el mai formáját. A hagyományos háromosztatú ház falait megemelték, 
utcai frontjára új, nagyméret  ablakok, stukkódíszek kerültek, új bejárati ajtóval látták el és 
az udvari frontján oszlopsoros folyosó épült mellvéddel. A gangról nyílik a nagykamra is. 
Végében kétbejáratos istálló épült. 1994-ben a rossz állapotban levő istállót lebontották, 
helyére 1999-ben egy ugyanolyan tömeg  nyitott fedélszékes épületrész készült a földvári 
ásatás bemutatására, előtérrel, vizesblokkal. Az udvar másik oldalán, az utcai fronton 

1913-ban szép, „egyiptomi” oszlopfős nyári konyha épült szabadkéménnyel, 
téglaboltozatos pincével. A szabadkéményt 1960-ban elbontották, kemencéjét a gangon 
alakították ki. Végében van a pincelejáró és az egykori kocsiszín és sertésólak helyén 
kialakított fészer. 
 

Az udvaron füstölő és beton silógödör, elől nagy kőkút látható. Az udvar végén, a 
szomszéd portára is átnyúlva „háromfakkos”, elől-hátul kapus cs r épült kőből. A cs r 
közösségi célokat szolgál. A cs r mögött az egykori szilvás kert fái mára már 
kipusztultak.” 

 

A Borsodi út 155. sz. alatti házat még 1988-ban vásárolta meg a városi tanács. A lakóház 
és a nyári konyha felmérési tervét, és a felújítás terveit a Miskolcterv tervezői készítették. 
A berendezésre Vida Gabriella muzeológus tett javaslatot 1988 márciusában. (Hermen 
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Otto Múzeum) A felmérési terveken még a két istálló látható, amelyek szerkezeti okok 
miatt 1994-ben elbontásra kerültek. Később a szomszédos két épület is megvásárlásra 
került, amelyekben a helytörténeti gy jtemény további kiállításai nyertek elhelyezést. 
 

Jelen tanulmány írásával párhuzamosan megtörtént az épület építész felmérése, vagyis 
pontos rajz készült az épületről. A legfontosabb, amit a mérés definiál, hogy a szokásos 
favázas határoló szerkezetek helyett kőből épültek a cs r falai. A cs rben, ahogy az lenni 

szokott, nem épült födém, hogy a terményt bármilyen magasságig fel lehessen rakni. A 
keleti oldalon a cs rt falazott oromzat határolja, míg a nyugati oldalon, a kisebbik „fakk”-

nál deszkaborításos oromzat van. A keleti oromzaton egy vízszintes vonal jól mutatja, 
hogy egy korábbi fázisban le volt kontyolva az épület. A középső, felfelé keskenyedő 
maradvány viszont csak egyre utalhat, hogy ezen a falszakaszon volt egy szabadkémény, 
amit később elbontottak. A kisebbik, nyugati tér külső falán befalazott nyílás, nagy 
valószín séggel ablak nyomait lehet látni. 
 

A cs r és a t z csak katasztrófák idején férnek meg egymással. Régen, amikor nyáron a 
család férfi tagjai a cs rben háltak, csak olyan felnőtt férfit engedett oda a családfő, aki 
biztos, hogy nem gyújtja fel a terményt. Lehet, hogy egy elkülönített részben szárítottak 
valamit? Vagy ugyancsak elkülönített térben cseléd vagy béres lakott, akinek f teni is 
kellett? A válaszhoz egy régészeti feltárás során minden bizonnyal közelebb kerülnénk. És 
lehet, hogy a szakirodalomban is sikerül valamilyen párhuzamot találni a cs r különleges 
használatára. 
 

2.4. A cs r a magyar népi építészetben 

 

Selmeczi Kovács Attila könyve a „űs rös építkezés és gazdálkodás Észak-

Magyarországon” 1976-ban jelent meg Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetem 
kiadásában, a „m veltség és hagyomány” elnevezés  sorozatban. A sorozat szerkesztője 
Gunda Űéla volt. 
 

Néhány gondolatot szeretnék idézni a témában ma is mérvadó tanulmányból. 
 

Győrffy Istvánt idézi a m  szerzője, amikor azt írja, hogy „… a cs r különböztette meg 
legszembet nőbben a hegyvidék hagyományos gazdálkodását az alfölditől” A nagyméret  
gazdasági épületet pajtának vagy cs rnek nevezték, a Zagyva folyótól keletre nevezték 
cs rnek. 
 

A cs r a gabonaszemek kinyerésének a helye (cséplés), valamint a még ki nem csépelt 
gabonát, és a már kicsépelt gabona után maradt szalmát, és az egyéb takarmányokat 
tárolták benne. (ld. Űodgál Ferenc leírását) 
 

Fényes Elek 1837-ben a következőket írta: „A borsodi területeken a búzatermesztés is 
számottevő, míg a délnyugati völgyekben az árpa és a rozs nagyobb méret , valamint a 
takarmánytermesztés kiemelkedő” 

 

Űakó Ferenc kutatásaira hivatkozva kimutatja, hogy a nemesi eredet  településeken a 
rendszertelen, szeges építkezés és telekfelosztási forma, a jobbágy eredet  helységeket a 
soros, hosszúudvaros, a lakó portán egymás mögé építkezés jellemezte. Ez utóbbi építési 
formához kapcsolódott a nagycsaládos életforma, ahol több generáció tagjai éltek együtt, 
egy portán. Ez a nagycsaládos életforma a XX. század elején felbomlott. A cs rök 
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elhelyezése, a településen belüli megjelenés más volt a nemesi eredet  falvakban, és a 
jobbágyfalvakban. 
 

Az alapvetően jobbágyfalvakban a cs r elhelyezésének szigorú szabályai voltak. A cs r a 
lakóudvart zárta le, egyben felosztotta a portát. „Egyedül a telek fekvése szabta meg a cs r 
irányát, amely kivétel nélkül keresztben állt.” 

 

A cs r mögött volt a szér s kert, ahol szalmakazlakat, és egyéb terményt tároltak. A szér s 
kert mögött volt a konyhakert, amelyet kerítéssel határoltak le, hogy a lábasjószág ne 
tudjon a veteményben kárt tenni. Volt olyan porta, ahol a szér skert a cs r előtt volt, ott a 

cs r mögött kezdődött a veteményes kert. 
 

A cs r a gazdálkodás fontos építménye volt. űs rt csak azok építettek, akinek 

nagymennyiség  terményt kellett elhelyezni. Az öt holdnál kisebb területen gazdálkodók 
nem építettek cs rt. A szerényebb telkeken a rakodó jelent meg, ami nyitott, fedett 
építmény volt a takarmány tárolására, szekérrel nem lehetett az építménybe beállni. Egy 
Égerszögi adat szerint „a faluban az embert addig nem vették figyelembe, míg nem volt 

cs rje” 

 

Hoffman Tamás a XIX. század második felében tapasztalható gabona konjunktúrára vezeti 
vissza, hogy a cs rök a század végén, a XX. század elején terjedtek el. A kiegyezés után a 
magyar gabona eladhatóvá vált az európai országokban, hasonlóan az osztrák 
mezőgazdasági termékekhez. 
 

Végül Selmeczi Kovács Attila foglalkozott a cs rben zajló társasélettel is. A következőket 
írja: 
 

„A cs r a jelentősebb társaséletnek is helyet adott. Régebben a nagy nyári lakodalmakat a 
cs r alatt tartották. A sok vendégnek a tágas cs rfolyosón terítettek, amit gallyakkal és 
virággal előre feldíszítettek, utána ott is táncoltak a szér n.” Természetesen nem csak 
lakodalmakat tartottak cs rben.  
 

 

 

Miskolc, 2017. március hó 

 

 

 

    Nagy József András 

    szakértő m emléki érték dokumentálása 

szakterületen, 21-0228 

    szakértő m emléki épületkutatás  
szakterületen, 21-0228 
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3. Részletes épületleírás 
 

 

A Űorsodi u. 155. sz. épület telke a Űorsodi út és a Váralja út találkozásánál található. A 
telekhatáron épített téglapilléres kerítés törtvonalban határolja az épület telkét. 
 

A porta telke enyhén északkeleti-délnyugati tengely , az utca délről csatlakozik. A telek 
keleti oldalán kis előkert mögött épült a lakóház. A lakóház előtt mellvédes, tégla pilléres 
kerítés áll. A pillérek között kovácsoltvas mezők találhatók. 
 

A telek keleti oldalán található a nyári konyha. A telekre kétszárnyú kovácsoltvas kapun 
lehet bejutni. A lakóház mögött, a néhai istálló helyén, azzal azonos méret  kiállító épület 
található. 
 

A nyári konyha előtt, a kerítéstől nem messze kőlábazatos kerekes kút található. A nyári 
konyha mögött gazdasági építmények találhatók. (kemence, szín, ólak) 
 

A telken keresztben az udvart nagyméret  cs r zárja le, amely a szomszédos, Váralja u. 1. 
sz. ház telkének lezárását is alkotja. 
 

3.1. A lakóház 

 

Az épület egymenetes, tornácos, hagyományos lakóház. Az utcai homlokzat vakolathímes. 
Az ablakok karakteres választó párkányról indulnak, bordás, zárókő motívumos húzott 
keret szegélyezi őket. A lakórész két oldalát sarok armírozás díszíti. Az első szobának két 
ablaka van az utca felé, és a tornác elé is beépítésre került egy a szobai ablakokkal azonos 
kivitel  ablak. Az oromzati mező keretezett, két kisméret , meredek csúcsban záródó 

nyílás díszíti, a nyílás körül keskeny díszítősáv, alulról íves pajzs alakú mező, benne a 

felújítás dátuma: 1909 

 

Az udvar felé a tornác falazott mellvéddel rendelkezik. Az első és az utolsó oszlop pillérre 
épített fél oszlop, a két végpont között 8 oszlop található. Az oszlopok kiosztása igazodik 
az alaprajzhoz. Kisebb oszlopköz van a pitvar, és a kamra bejárata előtt. Mindkét 
bejáratnál feljáró lépcsőt építettek, és az oszlopközben kovácsoltvas rács található. A 

tornác oszlopok a dór oszlop népi változatai, az oszlopok felett bordás vakolathím sávval 
díszített szegmens ív. 
 

A lakóház első házból, pitvarból, hátsó házból és külön bejáratú, nagyméret  kamrából áll. 
Az épület mögött két istálló volt, valószín leg a lovak és a marhák számára külön istállót 
építettek. Az első ház egy, a pitvar egy, a hátsó ház kettő, és a kamra egy ablakkal nézett a 

tornác felé. 
 

Az épületen fagerendás födém található, az épületen üres, kakas lős tetőszék van. 
 

A tornác és a vakolathímes architektúra rokonságot mutat a bükkaljai építészettel. Ez 
érvényes a nyári konyha épületére, és a szomszédos Vadászy-ház vakolathímeire is. 
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3.2. Nyári konyha 

 

A nyári konyha 1913-ban épült. Két helyiségből, konyhából és kamrából áll. Udvari 
homlokzata elé három oszlopközös tornácot építettek, egyenletes oszlopkiosztással. Az 

1988-as felmérés során a tornácon nem volt kemence, az utólag odavarázsolt kemence 
kérdőjeles. Az épület alápincézett. 
 

A nyári konyha utcai homlokzata vakolathímes, az épület két szélén, és a tornác oszlopsora 
előtt sávozott lizéna készült. Az eresz vonalában karakteres záró párkány van. A tető 
vonalát az oromzaton dúsan képzett, geometrikus és növényi motívumos sáv kíséri. Az 
oromzaton kör alakú szellőzőnyílás van, amelyet vakolatsáv, és díszítés keretez, benne az 
évszám megjelölésével. 
 

Az épület az elsődleges funkcióin kívül (nyári konyha, pince) láthatóan reprezentációs 
célokat is szolgált, jelezve az épület tulajdonosának anyagi, és feltehetően társadalmi 
helyzetét is. 
 

3.3. Gazdasági épületek és építmények 

 

A nyári konyha mellett aszimmetrikus, a szomszéd felé nagyobb felület  nyeregtető alatt 
nyitott térben kocsiszín, kétszárnyú fa kapuval zárva, tárolók és kemencék találhatók. 
 

A nyugat felé eső kerítés mellett hátrébb füstölő és libaól került elhelyezésre. 
 

Az udvart északon a nagyméret  „háromfakkos” cs r határolja. A középső, elől-hátul 
kétszárnyú nagykapuval lezárt szér be kocsival is be lehetett állni. A cs r keleti „fakkja” 
nagyméret , tömegével a szomszéd telket is lezárja, a nyugati tároló attól sokkal kisebb. 
 

A cs rön nagyméret , üres tetőszék található, keletről a tető alatt falazott oromzatot 

építettek, a nyugati végén deszkázott oromfal található. A tető hornyolt cseréppel fedett. 
 

A cs r falai kőből épültek. A tároló terek felett nem építettek födémet, a nagyobbik (keleti) 

tárolóban két helyen fagerendával erősítették a tetőszéket. 
 

A cs r déli oldalán, a nagyapu mellett kétoldalról félhajas, favázas tárolók vannak. A 
kisebbik tető alatt helyezték el a kaptárakat. Ez mindenképpen utólagos ráépítés, mivel 
jogilag a terület ezen része a szomszéd telekhez tartozik. 
 

 

Miskolc, 2017 március hó   

 

 

    Nagy József András 

    szakértő m emléki érték dokumentálása, és 

    szakértő m emléki épületkutatás  
szakterületen, 21-0228 
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4. Értékleltár 
 

Készült 
a 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet 10. sz. mellékletének 

megfelelően 

 
 

A AZONOSÍTÓ ADATOK 

 

1 Helyszín megnevezése: 
 

 Edelény, Űorsodi út 155 

 

2 Település, településrész, megye  

 

 Edelény, volt Űorsod község, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 

3 űím:   3780 Edelény, Űorsodi út 155. 
 

4 Helyrajzi szám: 1504 hrsz. 

 

5 EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták: 
 

 É – K:  48.3120212
0
  20.7470557

0
 

 EOVy – EOVx 776076,6 m  331223,4 m 

 

6 Nyilvántartási azonosító:  2728 

m emléki törzsszám:  mtsz 9623 

 

7 Adatfelvevő neve, elérhetősége: 
 

 Nagy József András, építész vezetőtervező,  
 okl. építészmérnök, m emlékvédelmi szakmérnök 

 szakértő m emléki érték dokumentálás szakterületen, 21-0228 

 szakértő m emléki épületkutatás szakterületen, 21-0228 

 3529 Miskolc, Aulich u. 10. 

 Tel: 20/483-91-61, nja957@gmail.com 

 

 

  ………………………………………… 
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B ÉPÜLET / ÉPÍTMÉNY ALAPADATAI 
 

 

 

1.1. Épület / építmény megnevezése 

 

   lakóház, gazdasági épületek 

 

1.2. Építményfajta 

 

   lakóház 

 

1.3. Típus   

 

   egymenetes lakóház, népi 
 

1.4. Jellemző stílus 

 

   népi 
 

1.5. Jellemző datálás: 
 

   1860 körül épült, 1909-ben átépítve, 
   nyári konyha 1913-ban épült 
 

1.6. Eszmei értékek 

 

   jellegzetes borsodi, edelényi lakóház a XX. század elejéről 
 

1.7. Jelentőség 

 

   „in situ” bemutatott épület 
   városi múzeum m ködik az épületben 

 

1.8. További védelem 

 

   javasolt a védelem fenntartása 
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2. A HOMLOKZATKÉPZÉS ÉS A DÍSZÍTMÉNYEK  
ANYAGAI, SZERKEZETEI 

 

 
2.1. Lakóház 

 

2.1.1. Előépítmények 

 

Tornác 

 

Az udvar felé a tornác falazott mellvéddel rendelkezik. Az első és az utolsó oszlop pillérre 
épített fél oszlop, a két végpont között 8 oszlop található. Az oszlopok kiosztása igazodik 
az alaprajzhoz. Kisebb oszlopköz van a pitvar, és a kamra bejárata előtt. Mindkét 
bejáratnál feljáró lépcsőt építettek, és az oszlopközben kovácsoltvas rács található. A 
tornác oszlopok a dór oszlop népi változatai, az oszlopok felett bordás vakolathím sávval 
díszített szegmens ív. 
 

2.1.2. Homlokzatok 

 

Az utcai homlokzat vakolathímes. Az ablakok karakteres választó párkányról indulnak, 
bordás, zárókő motívumos húzott keret szegélyezi őket. A lakórész két oldalát sarok 
armírozás díszíti. Az első szobának két ablaka van az utca felé, és a tornác elé is beépítésre 
került egy a szobai ablakokkal azonos kivitel  ablak. Az oromzati mező keretezett, két 
kisméret , meredek csúcsban záródó nyílás díszíti, a nyílás körül keskeny díszítősáv, 
alulról íves pajzs alakú mező, benne a felújítás dátuma: 1909 

 

2.1.3. Tető 

 

Az épületen nyeregtető található. A tetőt egyszer  kakasülős tetőszék hordja. A tető 
hornyoltcseréppel fedett. 
 

2.2. Nyári konyha 

 

2.2.1. Előépítmények 

 

Tornác 

 

Udvari homlokzata elé három oszlopközös tornácot építettek, egyenletes oszlopkiosztással. 
A két szélső oszlop féloszlop, a közbülső oszlopok kör alaprajzúak. Az oszlopok 
„egyiptomi” fejezettel kerültek ellátásra, bizonyára a „Tolnay világlapja” vagy más 
népszer  folyóirat valamelyik cikkének hatására. 
 

2.2.2. Homlokzatok 

 

A nyári konyha utcai homlokzata vakolathímes, az épület két szélén, és a tornác oszlopsora 
előtt sávozott lizéna készült. Az eresz vonalában karakteres záró párkány van. A tető 
vonalát az oromzaton dúsan képzett, geometrikus és növényi motívumos sáv kíséri. Az 
oromzaton kör alakú szellőzőnyílás van, amelyet vakolatsáv, és díszítés keretez, benne az 
évszám megjelölésével. 
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2.2.3. Tető 

 

Két végén oromzatos szimmetrikus nyeregtető, hornyolt cseréppel fedve. 
 

2.3. űs r 
 

Az udvart északon a nagyméret  „háromfakkos” cs r határolja. A középső, elől-hátul 
kétszárnyú nagykapuval lezárt szér be kocsival is be lehetett állni. A cs r keleti „fakkja” 
nagyméret , tömegével a szomszéd telket is lezárja, a nyugati tároló attól sokkal kisebb. 

 

A cs rön nagyméret , üres tetőszék található, keletről a tető alatt falazott oromzatot 
építettek, a nyugati végén deszkázott oromfal található. A tető hornyolt cseréppel fedett. 
 

A cs r falai kőből épültek. A tároló terek felett nem építettek födémet, a nagyobbik (keleti) 

tárolóban két helyen fagerendával erősítették a tetőszéket. 
 

A cs r déli oldalán, a nagyapu mellett kétoldalról félhajas, favázas tárolók vannak. A 
kisebbik tető alatt helyezték el a kaptárakat. Ez mindenképpen utólagos ráépítés, mivel 
jogilag a terület ezen része a szomszéd telekhez tartozik. 
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3. VÉDETT M EMLÉKI ÉRTÉKEK HELYISÉG ADATLAPJA 

 

Helyiség száma: 1  megnevezése:  első ház 

Helyiség elhelyezkedése:  épület első helyisége 

Rendelétetés: Aktuális funkció:  szoba, kiállítótér 
Történeti rendeltetés:  első ház 

Méretek: alapterület:   24,4 m
2
 

 legnagyobb belmagasság: 3,3 m 

Határoló szerkezetek: födém: anyag:  fa 

   szerkezet gerendás 

   felület:  deszkázott 
  fal anyag:  tégla 

   felület:  vakolt, meszelt 

  padló felület:  hajópadló 

Külső nyílászáró ki-be nyíló pallótokos ablak, 85/150 cm belméret 
   hagyományos vasalatok 

Űelső nyílászáró borított ácstokos ajtó a pitvar felé, szárny vésett, diópántok    

Űeépített történeti berendezés:  nincs 

Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai:  
   nincsenek 

Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai: 
   nincsenek 

Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok:  

   nincsenek 

 

 

Helyiség száma: 2  megnevezése:  pitvar 

Helyiség elhelyezkedése:  épület második helyisége 

Rendelétetés: Aktuális funkció:  előtér, kiállítótér 
Történeti rendeltetés:  pitvar 

Méretek: alapterület:   15,9 m
2
 

 legnagyobb belmagasság: 3,3 m 

Határoló szerkezetek: födém: anyag:  fa 

   szerkezet gerendás 

   felület:  deszkázott 
  fal anyag:  tégla 

   felület:  vakolt, meszelt 

  padló felület:  hatszögletes színes cementlap 

Külső nyílászáró ki-be nyíló pallótokos ablak, 70/110 cm belméret 
   hagyományos vasalatok 

   borított ácstokos ajtó a tornác felé, szárny vésett, diópántok   

Űeépített történeti berendezés:  nincs 

Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai:  
   nincsenek 

Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai: 
   nincsenek 

Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok:  

   nincsenek 
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Helyiség száma: 3  megnevezése:  hátsó ház 

Helyiség elhelyezkedése:  épület harmadik helyisége 

Rendelétetés: Aktuális funkció:  szoba, kiállítótér 
Történeti rendeltetés:  hátsó ház 

Méretek: alapterület:   20,7 m
2
 

 legnagyobb belmagasság: 3,3 m 

Határoló szerkezetek: födém: anyag:  fa 

   szerkezet gerendás 

   felület:  deszkázott 
  fal anyag:  tégla 

   felület:  vakolt, meszelt 

  padló felület:  hajópadló 

Külső nyílászáró ki-be nyíló pallótokos ablak, 70/110 cm belméret 
   hagyományos vasalatok 

Űelső nyílászáró borított ácstokos ajtó a pitvar felé, szárny vésett, diópántok  
Űeépített történeti berendezés:  nincs 

Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai:  
   nincsenek 

Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai: 
   nincsenek 

Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok:  

   nincsenek 

 

 

Helyiség száma: 4  megnevezése:  kamra 

Helyiség elhelyezkedése:  épület negyedik helyisége 

Rendelétetés: Aktuális funkció:  kiállítótér, rádió gy jtemény 

Történeti rendeltetés:  kamra 

Méretek: alapterület:   21,6 m
2
 

 legnagyobb belmagasság: 3,3 m 

Határoló szerkezetek: födém: anyag:  fa 

   szerkezet gerendás 

   felület:  deszkázott 
  fal anyag:  tégla 

   felület:  vakolt, meszelt 

  padló felület:  hatszögletes mozaiklap 

Külső nyílászáró ki-be nyíló pallótokos ablak, 70/110 cm belméret 
   hagyományos vasalatok 

   borított ácstokos ajtó a tornác felé, szárny vésett, diópántok   

Űeépített történeti berendezés:  nincs 

Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai:  
   nincsenek 

Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai: 
   nincsenek 

Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok:  

   nincsenek 
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Helyiség száma: 5  megnevezése: tornác 

Helyiség elhelyezkedése:  lakóhelyiségek előtt 
Rendelétetés: Aktuális funkció:  tonác 

Történeti rendeltetés:  tornác 

Méretek: alapterület:   25,5 m
2
 

 legnagyobb belmagasság: 3,3 m 

Határoló szerkezetek: födém: anyag:  fa 

   szerkezet fagerendás 

   felület:  deszkázott 
  fal anyag:  tégla 

   felület:  vakolt, meszelt 

  padló felület:  hatszögletes mozaiklap 

Külső nyílászáró ki-be nyíló pallótokos ablak, 85/150 NM 

Űelső nyílászáró nincs 

Űeépített történeti berendezés:  nincs 

Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai:  
   nincsenek 

Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai: 
   nincsenek 

Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok:  

   nincsenek 

 

 

Helyiség száma: 6  megnevezése: nyári konyha 

Helyiség elhelyezkedése:  nyári konyha utcai helyisége 

Rendelétetés: Aktuális funkció:  szolgálati helyiség, melegedő 

Történeti rendeltetés:  nyári konyha 

Méretek: alapterület:   11,0 m
2
 

 legnagyobb belmagasság: 2,6 m 

Határoló szerkezetek: födém: anyag:  fa 

   szerkezet fagerendás 

   felület:  pácolt 
  fal anyag:  tégla 

   felület:  vakolt, meszelt 

  padló felület:  cementsimítás 

Külső nyílászáró ki-be nyíló pallótokos ablak, 75/100 

   borított ácstokos ajtó, 90/180 NM 

Űelső nyílászáró pallótokos ajtó, védett szárnnyal 
Űeépített történeti berendezés:  nincs 

Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai:  
   nincsenek 

Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai: 
   nincsenek 

Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok:  

   nincsenek 
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Helyiség száma: 7  megnevezése: nyári konyha, kamra 

Helyiség elhelyezkedése:  nyári konyha hátsó helyisége 

Rendelétetés: Aktuális funkció:  raktár 
Történeti rendeltetés:  kamra 

Méretek: alapterület:   3,7 m
2
 

 legnagyobb belmagasság: 2,6 m 

Határoló szerkezetek: födém: anyag:  fa 

   szerkezet fagerendás 

   felület:  pácolt 
  fal anyag:  tégla 

   felület:  vakolt, meszelt 

  padló felület:  cementsimítás 

Külső nyílászáró gerébtokos ablak, 60/45 

Űelső nyílászáró pallótokos ajtó, védett szárnnyal, 70/175 

Űeépített történeti berendezés:  nincs 

Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai:  
   nincsenek 

Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai: 
   nincsenek 

Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok:  

   nincsenek 

 

 

Helyiség száma: 8  megnevezése:  tornác 

Helyiség elhelyezkedése:  nyári konyha helyiségei előtt az udvar felé 

Rendelétetés: Aktuális funkció:  tornác 

Történeti rendeltetés:  tornác 

Méretek: alapterület:   5,0 m
2
 

 legnagyobb belmagasság: 2,6 m 

Határoló szerkezetek: födém: anyag:  fa 

   szerkezet felülről borított pórfödém 

   felület:  meszelt 

  fal anyag:  tégla 

   felület:  vakolt, meszelt 

  padló felület:  cement simítás 

Külső nyílászáró fából készült kétszárnyas mellvéd ajtó 

Űelső nyílászáró nincs 

Űeépített történeti berendezés:  

   nincs 

Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai:  
   nincsenek 

Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai: 
   nincsenek 

Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok:  

   nincsenek 
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Helyiség száma: 9  megnevezése:  szérü 

Helyiség elhelyezkedése:  cs r, áthajtó tér 
Rendelétetés: Aktuális funkció:  közlekedő, kiállító tér 

Történeti rendeltetés:  szérü 

Méretek: alapterület:   37,8 m
2
 

 legnagyobb belmagasság: m 

Határoló szerkezetek: födém: anyag:  nincs 

   szerkezet felülről nyitott 

   felület:  nincs 

  fal anyag:  kő 

   felület:  tapasztott, meszelt 

  padló felület:  beton burkolat 

Külső nyílászáró 2 db ki-benyíló nagykapu 

Űelső nyílászáró nincs 

Űeépített történeti berendezés:   

   nincs 

Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai:  
   nincsenek 

Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai: 
   nincsenek 

Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok:  

   nincsenek 

 

 

Helyiség száma: 10  megnevezése:  cs r, tároló rész 

Helyiség elhelyezkedése:  cs r nyugati helyisége 

Rendelétetés: Aktuális funkció:  raktár 
Történeti rendeltetés:  gabona tároló 

Méretek: alapterület:   27,3 m
2
 

 legnagyobb belmagasság: m 

Határoló szerkezetek: födém: anyag:  nincs 

   szerkezet felülről nyitott 
   felület:  nincs 

  fal anyag:  kő 

   felület:  tapasztott, meszelt 

  padló felület:  beton burkolat 

Külső nyílászáró nincs 

Űelső nyílászáró nincs 

Űeépített történeti berendezés:   

   nincs 

Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai:  
   nincsenek 

Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai: 
   nincsenek 

Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok:  

   nincsenek 
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Helyiség száma: 11  megnevezése:  cs r, tároló rész 

Helyiség elhelyezkedése:  cs r keleti helyisége 

Rendelétetés: Aktuális funkció:  raktár 
Történeti rendeltetés:  gabona tároló 

Méretek: alapterület:   47,3 m
2
 

 legnagyobb belmagasság: m 

Határoló szerkezetek: födém: anyag:  nincs 

   szerkezet felülről nyitott 
   felület:  nincs 

  fal anyag:  kő 

   felület:  tapasztott, meszelt 

  padló felület:  beton burkolat 

Külső nyílászáró nincs 

Űelső nyílászáró nincs 

Űeépített történeti berendezés:   

   nincs 

Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai:  
   nincsenek 

Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai: 
   nincsenek 

Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok:  

   nincsenek 
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5. Fényképek 
 

 

 
 

1 A nyári konyha és a lakóház 

 

 
 

2 A lakóház 
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3 Nyári konyha, tornác és utcai homlokzat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Utcakép nyugatról 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Utcakép keletről 
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6 űs r, az udvar felől 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 A cs r nagyobbik tároló tere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Nagykapu a cs rön 
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9 Déli oldal nyugati toldaléka   10 Déli oldal keleti toldaléka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Méhes – részlet    12 Méhes - részlet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Kőfal, sarokképzés    14 Űefalazott nyílás 
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15 A hátsó ház     16 Rejtett szekrény az 

        ácstokos ajtóban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 A pitvar     18 Vésett pallótokos  
        ablak 
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19 Pitvar bejárat     20 Tornácoszlopok és 

        kovácsoltvas verebce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Nyári konyha tornáca    22 Kerekeskút 
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  23 Gazdasági épület 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  24 Kemence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 Füstölő és libaól 
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6. Összefoglalás, javaslatok 
 

 

 

Jelen építéstörténeti kutatási dokumentáció azért született, mert a m emlékileg védett 
portán található cs r közösségi hasznosítását tervezi Edelény város önkormányzata. 
 

Fontosnak tartottam az egész portával foglalkozni, mert a porta a lakóházzal, nyári 
konyhával és a gazdasági épületekkel egy szerves egységet alkot. A porta volt a színtere a 
paraszti életnek, amelyhez a lakhatáson túlmenően a gazdálkodás és a családhoz 
kapcsolódó közösségi élet, a népszokások és az ünnepek gyakorlása is szervesen 
kapcsolódott. 
 

A történeti feldolgozásból kiderül, hogy a cs rök használata a XIX. század végén lett 
általános. Esetünkben azt lehet tudni, hogy a cs r építése valamikor 1860 és 1913 között 
történt. Gyanítható, hogy valamikor az épület felújítása, átépítése környékén kaphatta 

jelenlegi képét a most látható cs r, ezt a kőből készült falak, és a cserépfedés is 
alátámasztják, vagyis 1909 és a világháború kezdete között. 
 

A cs rök építésénél a favázas szerkezet volt az általános. Elképzelhető, hogy ezen a helyen 
a mostani cs r építése előtt már állt egy hagyományos cs r, amelyet erre a tartósabb 
építőanyagok felhasználásával épült cs rre cseréltek. A keleti oromzaton található 
lenyomatok viszont azt is valószín sítik, hogy egy korábbi periódusban az épület keleti 
oldalán valamilyen szállás, cselédlakás vagy efféle volt, szabadkéményes 
tüzelőberendezéssel, a tárolótértől szigorúan elválasztva. Az épület keleti vége abban az 
időben le volt kontyolva. 
 

Nem szabad elfelejteni az a tényt sem, hogy a cs r egyfajta státusz szimbólum volt annak 
idején. A porta tulajdonosai érezhetően jómódú emberek voltak. Miközben a 

századfordulóra általánossá vált a nyári konyha használata, egyáltalán nem volt 
természetes, hogy a nyári konyhát alápincézik, tornácot építenek elé, és vakolathímes 
homlokzattal látják el. 
 

A porta fő értéke abban van, hogy a mellette lévő két portával közösen alkot egy népi 
együttest. Így nem egy kiragadott, tájházzá alakított parasztházzal állunk szemben. A 
múzeum vezetői a harmadik épület (Vadászy-ház) homlokzati rekonstrukciójára is nagy 
gondot fordítottak, így a településkép jellegzetes elemévé vált az „in situ” helyreállított 
népi együttes. Az „in situ” (eredeti helyén) található épületek másik nagy erénye, hogy az 

épületek ott láthatók ahol azokat építették, és használták, vagyis nem egy skanzent lát a 
látogató. 
 

A cs r szerepe fontos ebben az együttesben. Megmaradt a gazdasági épületek 
„zászlóshajója”, a tömegével az udvart lezáró, meghatározó épület. 
 

A múzeum a cs rben kulturális rendezvényeket, foglalkozásokat, esetleg időszakos 
kiállításokat is szeretne tartani. A középső áthajtó maradna jelenlegi formájában, a két 
nagyméret  oldaltér („fakk”) födémet kapna annak érdekében, hogy a tereket zárttá 
lehessen tenni. Az oldalterek, és az áthajtó között nagyméret , mozgatható portál kerül 
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kialakításra, amelyet teljes felületén ki lehet nyitni, amennyiben olyan rendezvény kerül 
megtartásra, amely ezt igényli. 
 

A program indítása elején felmerült az a kérdés, hogy szabad-e ilyen jelentős beavatkozást 
végrehajtani az épületen. Elemezve az épület értékeit, az épület fő értéke a tömeg, a külső 
megjelenés, a telken belüli elhelyezkedés, az áthajtón lévő nagykapuk, az igényesen 
felhasznált toldalék terek (méhes). Ezek mind nem változnak. Ugyanakkor nem szabad 
elfelejteni, hogy abban az időben, amikor a cs r még a gabona cséplésére, és a termény 
tárolására szolgált, volt egy másodlagos funkciója is, és ez a közösségi élet befogadása 
volt. 

 

A tervezett tevékenységgel ezt a közösségi funkciót szeretné a múzeum véglegesen 
visszavinni a cs r falai közé. Az, hogy egy védett épületnek funkciója van, hogy 
használják, a hosszú távú fennmaradást, jókarbantartást szolgálja. 
 

A cs r falai kőből vannak, ami a tervezett hasznosítás szempontjából szerencsés. Az 
épületen található tetőszék nem szolgálja a tartós használatot. A favizsgálati szakértői 
vélemény szerint a szarufák, amelyek cca 12 cm átmérőj  fenyő törzsek felhasználásával 
kerültek megépítésre, rovar károsodottak, és sok helyen eredetileg rajtahagyták a felületén 

a kérget, ami építési hiba, és a szerkezet gyors tönkremenetelét elősegíti. A szerkezeti 
szakvélemény szerint a tetőszék állékonyságát a szalagcserép és a meteorológiai teher 
figyelembevételével nem lehet igazolni. 
 

A tervezett hasznosítás előfeltétele, hogy szilárd burkolat legyen az áthajtóban és az oldal 
terekben. Erre a célra a téglaburkolat a hiteles megoldás. A téglaburkolat alatt kavics 
ágyazat és aljzatbeton készül, a burkolatot ágyazó habarcsba kell rakni. A zárt terekben a 
jóminőség , vörösfenyőből készült hajópadló is elfogadható. 
 

A tetőszerkezet elbontása előtt a cserepezést kézzel kell leszedni, úgy, hogy az új tetőre 
vissza lehessen azt tenni. Amennyiben a cserepezést pótolni kell, bontásból kell vásárolni a 
fennlévővel azonos cserepet. Új cserép nem lenne hiteles a cs rön. 
 

A tetőszék elbontása után a falakon koszorú építendő. A két oldaltér felett fagerendás 
födém készül, váltott deszkával fedve. Az új, szerkezettervező által tervezett tetőszéket a 
koszorúhoz rögzíteni kell. A szemben lévő falakon keletkező oldalirányú terheket 
acélgerendákkal kell felvenni. A fafödémet ezekhez az acélgerendákhoz fel kell kötni, a 
behajlás minimalizálása érdekében. A födémeken párazáró fólia, és a falak hőszigetelő 

képességével arányos hőszigetelés kerüljön elhelyezésre. 
 

Mivel nem állandó emberi tartózkodásra szolgáló tereket hozunk létre, ezután sem lesz 
igény a nyitható ablak az épületen. Vagyis nem kell megváltoztatni a homlokzatokat. Az 

épületben viszont biztosítani kell a megfelelő légállapotot, és a megfelelő megvilágítási 
szintet. Az intézmény vezetője szükségesnek tartja, hogy új elektromos bekötés készüljön 
az épülethez. 

 

Az oldalterek, és az áthajtó közötti nyílást harmonika-szer en nyitható, üvegezett 
szerkezettel kell lezárni, amelyikről látszik, hogy nem az eredeti periódushoz tartozik. Az 
áthajtó két hatalmas kapuját jelenlegi formájában kell megtartani, csak a legszükségesebb 
javításokat szabad rajtuk elvégezni. 
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A cs r falain a tapasztást szükség szerint javítani kell, és a falakat mindkét oldalon 
meszelni kell, a festő-restaurátor szakvéleményének megfelelően. A faszerkezeteket 
megfelelő lazúrral kell felület kezelni sötétbarna színben. 
 

A cs r keleti végének falazott oromfala jelenlegi formájában megmarad. A nyugati oldali 
oromzat az eredetinek megfelelően deszkázott felületet kapjon. 
 

 

 

 

Miskolc, 2017 március hó 

 

 

 

    Nagy József András 

    m emlékvédelmi szakmérnök 

    építész vezető tervező E/1 05-0088 

    szakértő m emléki érték dokumentálása 

szakterületen, 21-0228 

    szakértő m emléki épületkutatás  
szakterületen, 21-0228 

az IűOMOS Népi Építészeti Szakbizottságának tagja 
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5. SZERKEZETVIZSGÁLATI  SZAKVÉLEMÉNY 
 

az 
 

Edelény, Borsod, Borsodi u. 155. 1504 hrsz. 
Tájház, csűr épület hasznosítása 
építési engedélyezési tervéhez 

 
 
 
1. ELŐZMÉNYEK 
 
Az Edelény Borsodi Tájház a helyi Önkormányzat tulajdonában álló épületegyüttesében 
található meg a fenti csűr épület. 
Az épületet a volt tulajdonosról Szathmáry-Horkay háznak nevezik. 
A Borsodi Tájház történetéről kiadott füzetben megtalálható, hogy a fenti épület az  
1860-as években épült és mai formáját az 1909-ben készült felújítás során nyerte el. 
A csűr épületet a múltszázad elejéhez tartozó mezőgazdasággal foglalkozó gazdák 
szokásos építménye volt, mely általában elválasztotta a főépületet a nyári konyhát és egyéb 
melléképületeket magába foglaló lakóudvart a kerttől. 
Általánosságban a csűrt fából építették és a legtöbb helyen szalmával fedték, az első 
világháború után épült, vagy felújított csűröket kezdték el cseréppel is fedni. 
Másik érdekessége a csűrnek, hogy az edelényi és borsodi házak nagy része épült kőből és 
mivel a telek tulajdonosai módosabb gazdák lehettek, ezért a csűr külső falazatát is kőből 
rakottan építették. 
További információk a csűrről a 3. Építéstörténeti-kutatás dokumentáció fejezetben 
olvasható. 
 
 
2. AZ ÉPÜLET VIZSGÁLATA 
 
A fenti csűr épület, ahogy az előző fejezetben is már leírtam 48 és 55 cm vastagságú, 
bányahomokba rakott kékes színű mészkőből épült. 
Valószínűleg az alapozása is hasonló szerkezetű, talajnedvesség elleni vízszigetelésnek 
nyoma nem látható. 
Az épület falazatai változó mértékben vizesek, ez egyrészt a szigetelés hiányának, másrészt 
a rendezetlen terepnek köszönhető. 
A falazat vizesedésének mértéke részletesen megtalálható a 4. Faldiagnosztikai 
szakvéleményben. 
Az ott leírtakat itt most nem akarom megismételni, csak kiemelném, hogy a falazat változó 
magasságig, 50 és 100 cm között elég komoly nedvességtartalommal rendelkezik. 
Különösen azon a helyen magasabb a vizesedés mértéke, ahol az épület padlóvonalához 
képest magasabban van a külső terepszint. 
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Ez legjobban az ÉK-i oldalon a K-i sarkon és a DK-i oldal egy részén jelentkezik a 
legjobban. 
A csűr kétoldali kőből rakott falai között egy kb. 4,80 m széles áthajtó található, melyen a 
tető és a fedés folytatódik, de két oldalról csak egy-egy nagy ajtó zárja le. 
A korábban említett vizesedés azért probléma, mert mint említettem, a kövek 
bányahomokba vannak rakva és a téli fagy a vakolatmentes oldalakon elkezdte a télen is 
vizes falak erózióját, tehát a vizes bányahomok megfagy, ezzel növelve térfogatát és 
kipereg a kövek közül. 
Eddig ebből a falak nagy vastagsága miatt nem keletkezett különösebb probléma, de ha ez 
a folyamat tovább folytatódik, akkor már komolyabb károsodások várhatók. 
Az épület DNY-i oldalán, a D-i véghez közel a külső faltól kb. 4,30 m-es távolságra egy 
45-50 cm átmérőjű diófa található, ami a növekedésével egyenes arányban veszélyezteti a 
műemlék csűr jelenlegi állapotát. 
 
Nem véletlen, hogy a csűr épületen az 
egyetlen-jelenleg még nem túl nagy,  
1-1,5 mm tágasságú függőleges repedés a 
DNY-i oldalon, a D-i sarokhoz közel 
található! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilyen magasra és nagy átmérőjűre növő fák esetén a biztonságos védőtávolság legalább  
6 m, ezért az épület további védelme érdekében a diófát ki kell vágni. 
Az ilyen nagy fák egyrészt azért veszélyeztetik elsősorban a közelükben lévő épületek 
állékonyságát, mert a gyökerekkel akár az épület alatti és melletti talajból a vizet felszívva, 
annak víztartalmát megváltoztatva az épületen repedések jelentkezhetnek. 
A másik veszélyeztető ok, hogy a fák nagyobb gyökerei is az épület alá tudnak hatolni és 
akár az épület falainak egy részét is képesek megemelni, ami szintén repedések 
kialakulásához vezethet. 
 
A csűrök általános szerkezetéhez hasonlóan födém nem zárja le egyik oldali tároló helyet 
sem - csak átkötő fa gerendák kötik össze 5 helyen a kétoldali tető talpszelemeneit -, hogy 
minél több termény tárolására legyen alkalmaz a csűr. 
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A tető egy torokgerendás fedélszék, melynek szarufái 11-13 cm átmérőjű gömbfákból 
vannak, változó 92-101 cm-es osztástávolsággal. 
A gömbfák nagy részén háncs található, mely alatt a házi cincér jól meg tud telepedni. 
A tetőszerkezetet részletesen itt most nem ismertetem, mivel az megtalálható az  
4  . Faanyagvizsgálati szakvéleményben. 
Itt csak arra hívom fel a figyelmet, hogy a szarufák kérge alatt a szarufák többségénél  
1,5-2 cm vastagságban szú és házi cincér károsodás található, ami jelentősen 
meggyengítette a szarufák keresztmetszetét. 
Van olyan hely is, ahol a beázás következtében korhadásos gombabetegség a 
keresztmetszet 30-40 %-át is csökkentette. 
A tetőszerkezettel kapcsolatban fontos még megjegyezni, hogy ún. torokgerendás 
fedélszéknek épült, de a torokgerenda túl magasan van, ezért nem tudja kellő mértékben 
betölteni teherbíró szerepét. 
A torokgerendával kapcsolatban még azt szintén meg kell jegyezni, hogy az is gömbfából 
készült, keresztmetszete 9-11 cm átmérőjű és ugyanolyan rovarkárosodása tapasztalható, 
mint a szarufáknak. 
A teljes tetőszerkezet teherbírását megvizsgálva, egyértelműen megállapítható, hogy a 
rossz helyen elhelyezett torokgerenda következtében a tetőszerkezet teherbírása jelen 
állapotában nem igazolgató, amihez még hozzájárul a torokgerenda és a szarufák lényeges 
keresztmetszet csökkenése. 
A kőfalon elhelyezett talpszelemen a kőfalhoz nincs rögzítve, csak az 5 db átkötőgerenda 
biztosítja a kétoldali talpszelemen kapcsolatát, ezért az átkötőgerendák közötti szakaszon a 
talpszelemen a viszonylag nagy vízszintes erő hatására ki van fordulva! 
 
A csűr kétoldali, kőből faragott része között, mint már említettem, egy kb. 4,80 m széles 
áthajtónyílás található, melynek DNY-i oldalán kapu, ÉK-i oldalán teljes bedeszkázás 
készült. 
A kapuzat fából készült és a kőfal mellett egy 18x18 cm-es fa oszlop adja a kapuzat és a 
bedeszkázás keretét, mely 4 db faoszlopból 3-nál jelentős rovarkárosodás, 1 oszlopnál 
pedig beázás miatti korhadás tapasztalható. 
A kapuzat fölött átfutó fagerendán – melyre a tető rátámaszkodik -, szemmel láthatóan  
4-5 cm-es középső behajlás tapasztalható, mely a gerenda túlterhelésére utal illetve arra, 
hogy az átkötőgerenda a rá jutó terhekhez képest kis keresztmetszetű! 
 
A tetőn cserépfedés található, mely jelenleg legalább 3 féle cserépből van felrakva. 
Az ÉK-i oldalon egységes - de a többitől különböző – hornyolt cserépfedés található. 
A DNY-i oldalon a tető nagy részén szintén hornyolt cserépfedés található - de az ÉK-i 
oldaltól eltérő típusú -, de a hozzátoldott kétoldali részen a fedés sajtolt cserépből van 
kialakítva! 
Itt is fontos megjegyezni a közeli diófa károsító hatását, mivel a tető többi részén a 
cserépfedésnek tiszta a felülete, de mivel a diófa ágai a csűr DNY-i részére ráhajlanak, 
ezért ott a lehulló diófa virágok és levelek, valamint a fán élő galambok már ezen 
tetőszakaszt teljesen elszennyezték, amit a leszedés és újból felrakás előtt meg kell 
tisztítani!! 
 
Még van egy fontos dolog, hogy a DNY-i oldalon a szarufák meg lettek toldva, hogy ott 
helyi méhészeti eszközök legyenek kiállítva, de a megtoldott szarufák egy elég korhadt 
vízszintes fagerendára támaszkodnak, amik fa oszlopokra ülnek fel. 
A fa oszlopok a talajba be vannak süllyedve, nagy valószínűséggel alapozás nélkül 
helyezték el őket. 
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Az egész tetőszerkezeten nincs egyik oldalon sem függőeresz csatorna, ezért a tetőről 
lefolyó víz közvetlenül a falak mellett szikkad el, ezzel is elősegítve a szigeteletlen falak 
nedvességtartalmának növekedését! 
 
 
Miskolc, 2017. március hó 
 
 
 
 
        C s ö r g ő   Gábor 
        okl. szerkezetépítő mérnök 
        vezető tervező 
        tartószerkezeti szakértő 
        SZÉS1 05-0159 
        műemléki szakértő 
        21-0382 



Törzsszám: S-285/2017

4. SZAKÉRTŐI  VÉLEMÉNY

az

Edelény, Borsod, Borsodi u. 155. 1504 hrsz. ingatlanon lévő
Gazdasági épület, Csűr

tetőszerkezetéről és falazatáról.
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Edelényi tájház – csűr 
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az Edelényi tájház - csűr 
tetőszerkezetéről és falazatáról 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Megbízó : STATIKA 2001. Mérnökiroda 

  3534 Miskolc, Vince u. 7.. 

   

A megbízás kelte : 2017. február 24. 

   

A Megbízó ügyintézője : Csörgő Gábor 
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Edelényi tájház – csűr 

1.   El zmény: 
 

Az Edelényi tájház rekonstrukciós munkáinak tervezését a Statika 2001. Kft. végzi. A 

tervezési munkákat megelőzően szükség van az érintett szerkezetek faldiagnosztikájának és a 
tetőszerkezet vizsgálatának elvégezésére. A falazat vizsgálata roncsolásmentes módszerrel 
történt, egyfelől a műemléki érték védelme miatt, másfelől azért, mert a vizsgálati helyek 
kiemelkedően magas száma pontosabb képet ad a falazat állapotáról, különös tekintettel a 
nedvesedési határról. A tetőszerkezet vizsgálta szemrevételezéssel, valamint a beépített fa 
elemek ütésre adott hangja alapján, a károsodott részek ép szerkezetig történő megbontásával 
történt. 

 

A - megbízás szerint – a szakértői véleményben az alábbi kérdésekre kell választ adni: 
 

 Milyen mértékű falnedvesedés tapasztalható az épület körítő falazatán? 

 A tetőszerkezet esetében milyen nagyságú a károsodás, fertőzés különös tekintettel a 
rovar és gomba kártevőkre és a mechanikai károsodásra? 

 Melyek azok a tetőszerkezeti elemek, amelyeket el kell bontani és melyek szorulnak 
javításra? 

 Milyen beavatkozásra van szükség? 

 

2.   Felhasznált dokumentumok: 
 

A szakértői vélemény elkészítéséhez az alábbi dokumentumokat használtuk fel: 
 

 Az épület építész tervei1  

 ÉMISZ 340:1999 (MI-04.320:1992) Átnedvesedett falak vizsgálata2 

 MSZ 10144:1986 Teherhordó fa szerkezetek anyagai 
 Bálint Gyula: Épületek védelme 

 Gyarmati-Igmándy-Pagony: Faanyagvédelem  

 

3.   Helyszíni szemle: 
 

A szemle időpontja: 2017. február 26. 
 

A vizsgálatot végezte: Csörgő Gábor műemléki épületdiagnosztika 

A felmérést végezte: Szörényi Gábor műemléki értékek dokumentálása  
Hőmérséklet: te   = 2-6C 

Páratartalom:                              e = 40% 

 

A helyszíni szemle során fényképfelvételeket készítettünk, amelyek a szakértői vélemény 
mellékletében találhatók. 
 

 

 

                                                 
1 Nagy József András 
2 Az egyetlen átnedvesedett falakra vizsgálatára vonatkozó előírást, amely1999-ig MI-04-320:1992 számon 
Építésügyi Ágazati Irányelvként volt hatályban, az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Rt. (jelenleg ÉMI 
Nonprofit Kft.) ÉMISZ 340:1999 számon megtartott címmel validálta. 
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Edelényi tájház – csűr 

3.1. Falszerkezet 

A helyszíni szemle során szemrevételeztük az épületet, annak környezetét és 
terepcsatlakozását. Ezt követően a környezet légállapotának rögzítése Testo 606-2 

hőmérséklet és páratartalom mérő műszerrel, a falazat külső és belső síkjának 
nedvességtartalom mérése Testo 616 roncsolásmentes anyagnedvesség meghatározó 
műszerrel történt. Ez a műszer a vizsgált anyag roncsolása nélkül állapítja meg annak száraz 
tömegre vonatkoztatott nedvességtartalmát kb. 5 cm mélységig mérve. 
 

Először a falazat külső, majd ezt követően annak belső felületét vizsgáltuk. A lehetőség 
szerint a vizsgálati helyeken 3-3 magasságban határoztuk meg a nedvességet, jellemzően 50 

cm, majd az ezt követő, 100 cm, 150 cm magasságban. A vizsgálati helyek számozását a 

mellékletben szereplő alaprajzon szerepeltetjük. 
 

Az ÉMISZ 340:1999 (MI-04.320:1992) Átnedvesedett falak vizsgálata műszaki irányelv, 
majd ÉMI intézeti szabvány 2. táblázatában található – mérési gyakorlat alapján összeállított – 

táblázat szerint a durva mészkő telítési nedvességtartalma 8-16%, A számítás során ennek 
átlagát, 12% értékkel vettem figyelembe 

 

3.2. Tet szerkezet 

A helyszíni szemle során szemrevételeztük az épület tetőszerkezetét, majd ezt követően 
elemről-elemre megvizsgáltuk a szerkezetek állapotát. Ezt szemrevételezéssel, valamint az 
ütésre adott hangja alapján határoztuk meg. 
A károsodás helyeinek szemléltetésére az alaprajzi vázlaton a nem teljes értékű szerkezeti 
elemeket bejelöltük.  
 

Ő.Vizsgálati eredmények 

 

4.1. Falszerkezet 

 

FALSZERKEZET KÜLS  SÍK     

ssz. szerkezet 
szint víztartalom telítettség 

Nedvesedési fokozat 
(cm) (%) (%) 

1. Délnyugati falsík 

50 5,5 45,8 Nedves 

100 2,9 24,2 Kissé nedves 

150 2,4 20,0 Kissé nedves 

2. Délnyugati falsík 

50 5,8 48,3 Nedves 

100 3,1 25,8 Kissé nedves 

150 2,9 24,2 Kissé nedves 

3. Délnyugati falsík 

50 2,9 24,2 Kissé nedves 

100 2,4 20,0 Kissé nedves 

150 1,3 10,8 Légszáraz 

4. Délnyugati falsík 

50 3,9 32,5 Kissé nedves 

100 3,7 30,8 Kissé nedves 

150 1,5 12,5 Légszáraz 
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5. Délnyugati falsík 

50 3,5 29,2 Kissé nedves 

100 3,6 30,0 Kissé nedves 

150 1,3 10,8 Légszáraz 

6. Délkeleti falsík 

50 5,6 46,7 Nedves 

100 4,5 37,5 Kissé nedves 

150 2,1 17,5 Légszáraz 

7. Délkeleti falsík 

50 4,8 40,0 Nedves 

100 2,2 18,3 Légszáraz 

150 1,9 15,8 Légszáraz 

8. Délkeleti falsík 

50 4,3 35,8 Kissé nedves 

100 2,6 21,7 Kissé nedves 

150 1,7 14,2 Légszáraz 

9. Délkeleti falsík 

50 4,3 35,8 Kissé nedves 

100 3,5 29,2 Kissé nedves 

150 1,6 13,3 Légszáraz 

10. Délkeleti falsík 

50 6,9 57,5 Nedves 

100 3,6 30,0 Kissé nedves 

150 2,5 20,8 Kissé nedves 

11. Északkeleti falsík 

50 4,6 38,3 Kissé nedves 

100 4,7 39,2 Kissé nedves 

150 3,1 25,8 Kissé nedves 

12. Északkeleti falsík 

50 4,8 40,0 Nedves 

100 3,2 26,7 Kissé nedves 

150 2,6 21,7 Kissé nedves 

13. Északkeleti falsík 

50 7,5 62,5 Erősen nedves 

100 3,9 32,5 Kissé nedves 

150 2,4 20,0 Kissé nedves 

14. Északkeleti falsík 

50 4,6 38,3 Kissé nedves 

100 3,1 25,8 Kissé nedves 

150 2,8 23,3 Kissé nedves 

15. Északkeleti falsík 

50 6,3 52,5 Nedves 

100 4,7 39,2 Kissé nedves 

150 3,6 30,0 Kissé nedves 

16. Északkeleti falsík 

50 6,9 57,5 Nedves 

100 4,2 35,0 Kissé nedves 

150 3,1 25,8 Kissé nedves 

17. Északkeleti falsík 

50 7,7 64,2 Erősen nedves 

100 4,2 35,0 Kissé nedves 

150 4,1 34,2 Kissé nedves 
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18. Északkeleti falsík 

50 6,9 57,5 Nedves 

100 3,2 26,7 Kissé nedves 

150 2,8 23,3 Kissé nedves 

19. Északkeleti falsík 

50 6,1 50,8 Nedves 

100 4,5 37,5 Kissé nedves 

150 2,6 21,7 Kissé nedves 

20. Északkeleti falsík 

50 5,3 44,2 Nedves 

100 2,7 22,5 Kissé nedves 

150 2,5 20,8 Kissé nedves 

21. Északkeleti falsík 

50 6,8 56,7 Nedves 

100 3,3 27,5 Kissé nedves 

150 2,9 24,2 Kissé nedves 

22. Északkeleti falsík 

50 8,1 67,5 Erősen nedves 

100 4,5 37,5 Kissé nedves 

150 3,1 25,8 Kissé nedves 

 

 

 

 

FALSZERKEZET 

BELS  SÍK     

ssz. szerkezet 
szint víztartalom telítettség 

Nedvesedési fokozat 
(cm) (%) (%) 

1. Délnyugati falsík 

50 9,3 77,5 Erősen nedves 

100 2,5 20,8 Kissé nedves 

150 2,4 20,0 Kissé nedves 

2. Délnyugati falsík 

50 7,6 63,3 Erősen nedves 

100 6,4 53,3 Nedves 

150 1,9 15,8 Légszáraz 

3. Délnyugati falsík 

50 6,6 55,0 Nedves 

100 4,4 36,7 Kissé nedves 

150 2,5 20,8 Kissé nedves 

4. Délnyugati falsík 

50 8,2 68,3 Erősen nedves 

100 3,1 25,8 Kissé nedves 

150 1,3 10,8 Légszáraz 

5. Délnyugati falsík 

50 8,3 69,2 Erősen nedves 

100 3,6 30,0 Kissé nedves 

150 1,1 9,2 Légszáraz 

6. 

 
Délnyugati falsík 

50 8,1 67,5 Erősen nedves 

100 2,5 20,8 Kissé nedves 

150 1,7 14,2 Légszáraz 
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7. Délnyugati falsík 

50 6,9 57,5 Nedves 

100 2,8 23,3 Kissé nedves 

150 1,4 11,7 Légszáraz 

8. Délnyugati falsík 

50 5,8 48,3 Nedves 

100 5,1 42,5 Nedves 

150 2,5 20,8 Kissé nedves 

9. Délnyugati falsík 

50 8,6 71,7 Erősen nedves 

100 4,2 35,0 Kissé nedves 

150 5,1 42,5 Nedves 

10. Délnyugati falsík 

50 8,9 74,2 Erősen nedves 

100 5,5 45,8 Nedves 

150 3,2 26,7 Kissé nedves 

11. Délnyugati falsík 

50 8,8 73,3 Erősen nedves 

100 4,5 37,5 Kissé nedves 

150 3,7 30,8 Kissé nedves 

12. Délnyugati falsík 

50 8,7 72,5 Erősen nedves 

100 4,6 38,3 Kissé nedves 

150 3,3 27,5 Kissé nedves 

13. Délnyugati falsík 

50 8,2 68,3 Erősen nedves 

100 5,3 44,2 Nedves 

150 3,1 25,8 Kissé nedves 

14. Délkeleti falsík 

50 9,4 78,3 Erősen nedves 

100 6,2 51,7 Nedves 

150 3,6 30,0 Kissé nedves 

15. Délkeleti falsík 

50 7,6 63,3 Erősen nedves 

100 6,2 51,7 Nedves 

150 4,7 39,2 Kissé nedves 

16. Északkeleti falsík 

50 8,7 72,5 Erősen nedves 

100 8,1 67,5 Erősen nedves 

150 4,5 37,5 Kissé nedves 

17. Északkeleti falsík 

50 9,6 80,0 Vizes 

100 8,3 69,2 Erősen nedves 

150 5,6 46,7 Nedves 

18. Északkeleti falsík 

50 9,6 80,0 Vizes 

100 8,3 69,2 Erősen nedves 

150 3,1 25,8 Kissé nedves 

19. Északkeleti falsík 

50 8,9 74,2 Erősen nedves 

100 8,2 68,3 Erősen nedves 

  150 1,9 15,8 Légszáraz 
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20. Északkeleti falsík 

50 11,3 94,2 Vizes 

100 6,3 52,5 Nedves 

150 1,5 12,5 Légszáraz 

21. Északkeleti falsík 

50 8,9 74,2 Erősen nedves 

100 6,6 55,0 Nedves 

150 3,5 29,2 Kissé nedves 

22. Északkeleti falsík 

50 8,2 68,3 Erősen nedves 

100 2,8 23,3 Kissé nedves 

150 1,9 15,8 Légszáraz 

23. Északkeleti falsík 

50 7,4 61,7 Erősen nedves 

100 2,9 24,2 Kissé nedves 

150 1,7 14,2 Légszáraz 

24. Északkeleti falsík 

50 9,3 77,5 Erősen nedves 

100 7,3 60,8 Erősen nedves 

150 1,5 12,5 Légszáraz 

25. Északkeleti falsík 

50 10,1 84,2 Vizes 

100 6,6 55,0 Nedves 

150 1,9 15,8 Légszáraz 

26. Északkeleti falsík 

50 7,5 62,5 Erősen nedves 

100 5,3 44,2 Nedves 

150 3,1 25,8 Kissé nedves 

 

 

Az eredményekből megállapítható, hogy a külső felületen a mészkő fal a terepcsatlakozás 
környezetében jellemzően kissé nedves - nevdes, fölötte kissé nedves, légszáraz. A belső 
felületen ott tapasztaltunk erősebb nedvesedést, ahol a falazat a terepadottságokból adódóan 
falazat talajjal fedett. 

 

 

Ő.2. Tet szerkezet 

 

A helyszíni szemle során megállapítottuk, hogy az épület tetőszerkezete jelentős mértékben 
károsodott. Ez jellemzően rovarok, kis mértékben gombák okozta károsodás miatt fordul elő.  
 

 

Ssz. 

 

 

Vizsgálati hely 

 

Szerkezeti elem 

 

Károsodás 

 

Beavatkozás 

 

Fotó  

1. Északkeleti tetősík 2. szarufa 50% rovarrágás csere 1. 

2. Északkeleti tetősík 3. szarufa 40% rovarrágás csere 2. 

3. Északkeleti tetősík 4. szarufa 20% rovarrágás fapótlás  

4. Északkeleti tetősík 5. szarufa 15% rovarrágás bárdolás  

5. Északkeleti tetősík 1-6 talpszelemen 15% rovarrágás bárdolás  
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6. Északkeleti tetősík 6. szarufa 10% rovarrágás átkötés  

7. Északkeleti tetősík 7. szarufa 20% rovarrágás fapótlás  

8. Északkeleti tetősík 8. szarufa 15% rovarrágás bárdolás  

9. Északkeleti tetősík 6-11. talpszelemen repedt átkötés  

10. Északkeleti tetősík 9. szarufa 15% rovarrágás bárdolás  

11. Északkeleti tetősík 10. szarufa 15% rovarrágás bárdolás  

12. Északkeleti tetősík 11. szarufa 10% rovarrágás bárdolás  

13. Északkeleti tetősík 12. szarufa 30% rovarrágás csere 4. 

14. Északkeleti tetősík 13. szarufa 15% rovarrágás bárdolás  

15. Északkeleti tetősík 14. szarufa 10% rovarrágás bárdolás  

16. Északkeleti tetősík 15. szarufa repedt átkötés  

17. Északkeleti tetősík 16. szarufa 40% rovarrágás csere 5. 

18. Északkeleti tetősík 17. szarufa 20% rovarrágás fapótlás  

19. Északkeleti tetősík 18. szarufa 50% rovarrágás csere 6. 

20. Északkeleti tetősík 19. szarufa 15% rovarrágás bárdolás  

21. Északkeleti tetősík 20. szarufa 30% rovarrágás csere  

22. Délnyugati tetősík 3. szarufa 10% rovarrágás bárdolás  

23. Délnyugati tetősík 4. szarufa 30% rovarrágás csere 8. 

24. Délnyugati tetősík 5. szarufa 15% rovarrágás bárdolás  

25. Délnyugati tetősík 6. szarufa 25% rovarrágás fapótlás 9. 

26. Délnyugati tetősík 7. szarufa 10% rovarrágás bárdolás  

27. Délnyugati tetősík 8. szarufa 20% rovarrágás fapótlás 10. 

28. Délnyugati tetősík 9. szarufa 15% rovarrágás bárdolás  

29. Délnyugati tetősík 10. szarufa 20% rovarrágás fapótlás  

30. Délnyugati tetősík 11. szarufa 30% rovarrágás csere 11. 

31. Délnyugati tetősík 12. szarufa 15% rovarrágás bárdolás  

32. Délnyugati tetősík 13. szarufa 10% rovarrágás bárdolás  

33. Délnyugati tetősík 14. szarufa 15% rovarrágás bárdolás  

34. Délnyugati tetősík talpszelemen 15% korhadás bárdolás  

35. Délnyugati tetősík 15. szarufa 15% rovarrágás bárdolás  

36. Délnyugati tetősík 16. szarufa 10% rovarrágás bárdolás  

37. Délnyugati tetősík 17. szarufa 35% rovarrágás csere  

38. Délnyugati tetősík talpszelemen 30% korhadás csere 17. 

39. Délnyugati tetősík 18. szarufa 30% rovarrágás csere 13. 

40. Délnyugati tetősík 19. szarufa 30% rovarrágás csere 14. 

41. Délnyugati tetősík 20. szarufa 20% rovarrágás fapótlás  

42. Összekötő I. kötőgerenda 30% rovarrágás csere 3. 

43. Összekötő II. kötőgerenda 10% rovarrágás bárdolás  

44. Összekötő III. kötőgerenda repedt átkötés  

45. Összekötő IV. kötőgerenda repedt átkötés  

46. Összekötő V. kötőgerenda 30% korhadás csere 7. 
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ő. Értékelés 

 

5.1. Falszerkezet 

 

A helyszíni szemle és a vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a nedvesesedés 
elsődlegesen a terület talajnedvesség terhelésének a következménye, amely a szigetelés 
hiánya miatt következett be, és jellemzően 100-150 cm magasságig emelkedett.  
 

ő.2. Tet szerkezet, födémgerendák 

 

 

A tetőszerkezetbe épített fa szerkezeti elemek jelentős mértékben károsodtak. Ez elsősorban a 
rovarkártevők intenzív tevékenysége miatt következett be. Jellemzően a házi cincér 
károsítására utaló nyomok figyelhetők meg. A rágásmenetek a faanyag külső felületét 
gondosan elkerülik. A vékony felületi réteg alatt azonban a fa károsítása már előrehaladott 
állapotban van. Épnek látszó gerendákat megvésve 1-3, egyes helyeken 3-5 cm mélységig 
hatoló furatliszt található. A beázások környezetében lévő elemek vörös (destrukciós) 
korhadást is szenvedtek. A nedves környezet hatására korhadást szenvedett faanyag 
cellulóztartalmát elveszítve köbös, morzsolható szerkezetté alakult át.  
 

 

6. Javaslat: 

 

6.1. Falszerkezet 

 

Az épület falának az alsó 60-70 cm-es sávja nedvesedett jelentősen. A terep lejtésviszonyaiból 
adódóan az északkeleti homlokzat keleti harmada valamint a délkeleti homlokzat bevágásban 
lévő szakasza fokozottabban érintett. A falazat kiszárítása hosszú folyamat. A nagy 

keresztmetszetű szerkezet nehezen adja le a hosszú évek alatt magába szívott nedvességet. 
Éppen ezért minél hamarabb el kell kezdeni a szárítási munkákat. 
Az épület teljes kontúrjában drén rendszert kell kialakítani, amelyet az épülettől távoli 
mélypontra kell vezetni. Azokon a helyeken, ahol a falazat talajjal fedett, a terepet rendezni 

kell. 

Vakolatképzés esetében a feltárt felületek szárítást követően a falazatot WTA rendszerű 
pórusos vakolattal szabad csak elfedni. 
 

6.2. Tet szerkezet 
 

A tetőszerkezet felújítása során az alábbiak szerint kell eljárni: 

  Azokat a gerendákat, gerendaszakaszokat, amelyek keresztmetszet csökkenése a 25% 
mértéket meghaladja, ki kell cserélni. 

 Azoknál a gerendáknál, ahol a károsodás 20-25% keresztmetszetet érint, a bárdolást 
követően csavarkötéses fapótlásról kell gondoskodni. 

 20% alatti keresztmetszet csökkenése esetén a laza részeket bárdolással el kell távolítani. 
 A felújítás során a gerendákról a fellazult réteget le kell csiszolni. 
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 A repedt szerkezeti elemeket csavaros kötéssel össze kell kapcsolni.  
 A kimozdult kötéseket helyre kell állítani. 
 A felújítás során cserélendő illetve az újonnan beépítendő faanyagokat láng- és 

gombamentesítő szerben kell füröszteni, míg a meglévő, megmaradó szerkezeti elemeket 
védőkezeléssel kell ellátni.  

 

Tekintettel a szarufák kis keresztmetszetére és az azt tovább csökkentő gomba- és rovarkárra, 
a tető további sorsáról statikus ellenőrző számítás után szabad dönteni. 

 

A felújítás során beépítendő anyagok feleljenek meg a 275/2013.(VII.16.) – Az építési 
termékek építményekbe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítményigazolásának részletes szabályai – Kormányrendeletnek. 
 

A fenti vizsgálatok a tervezés alapjául szolgálnak, de azt nem helyettesítik. 
 

Miskolc, 2017. március 5. 

 

 

 

Szörényi Gábor Csörgő Gábor 
felmérés diagnosztika 

műemléki értékek dokumentálása szakterület 21-0230 műemléki épületdiagnosztikai szakértő 21-0382 
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Edelény, Tájház-csűr 

 Fényképmelléklet  
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Edelény, Tájház - csűr 

 Fényképmelléklet  

   

   

   

   

 

 

 

   

 1. felvétel: Északkeleti tetősík – 2. szarufa  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 2. felvétel: Északkeleti tetősík – 3. szarufa  
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 3. felvétel: Északkeleti tetősík – I. kötőgerenda  

   

   

   

   

 

 

 

   

 4. felvétel: Északkeleti tetősík – 12. szarufa  
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 5. felvétel: Északkeleti tetősík – 16. szarufa  

   

   

   

   

 

 

 

   

 6. felvétel: Északkeleti tetősík – 18. szarufa  
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 7. felvétel: Északkeleti tetősík – V. kötőgerenda  

   

   

   

   

 

 

 

   

 8. felvétel: Délnyugati tetősík – 4. szarufa  
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 9. felvétel: Délnyugati tetősík – 6. szarufa  

   

   

   

   

 

 

 

   

 10. felvétel: Délnyugati tetősík – 8. szarufa  
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 11. felvétel: Délnyugati tetősík – 11. szarufa  

   

   

   

   

 

 

 

   

 12. felvétel: Délnyugati tetősík – talpszelemen  
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 13. felvétel: Délnyugati tetősík – 18. szarufa  

   

   

   

   

 

 

 

   

 14. felvétel: Délnyugati tetősík – 19. szarufa  

   

   

 



6. Restaurátori szakvéle é y 

 

 

Tárgy:   Edelé y, Borsod, Borsodi út .  hrsz. 

   Tájház, sűr épület hasz osítása, 

 építési e gedélyezési tervhez. 

  

Megbízó:  Edelé y  
 

 

Restaurátor:  Művészhely Restaurátor Kft. 

. Borsod ádasd, Köztársaság út . 

           Restaurátor: Sztrakai Judit 

             Restaurátor évjegyzéki szá : F -295 

             Oklevél sz.: /  

   Szakértői yilvá tartási szá : 21-0160 

   Elérhetősége:  Borsod ádasd, Köztársaság út . 

   Tel: 06-30-9254202 

 

Időpo t:  2017. 03. 07. 

 

 

 

 

 



Az épület, a Szath áry –Horkay ház, az -as évek e  épült. az -es 

felújítás alkal ával yerte el ai for áját. 1988- a  a városi ta á s 
tulajdo á a került, a ikor új ól helyreállították. 

A sűr, az udvar végé , a szo széd portára is át yúló, háro fakkos, elől, hátul 
kapuval ellátott épület. 

Az épület eredeti festésére vo atkozóa  a következő egállapításokat 
tehetjük: 

A falazat a yaga kő. A külső falo  véko y, finom vakolatréteg látható, fehér 
eszeléssel. Ez a vakolatréteg a korá a  efalazott a lak yílás fölött is 
egtalálható, tehát e  teki thető eredeti ek. A vakolatréteg alatt fehér 
eszelés yo ok láthatóak.  

Belül, a falakat átvakolták, 1988-as re oválás alkal ával, illetve közvetle ül a 
falazatra meszeltek. Kelet fal, sza adké é y helyé .  A széleke  tette  érhető 
töredékek szeri t, eredetileg is a falazatra került a fehér eszelés. 

Javaslat: A épi építészetre jelle ző ódo , mi d a külső, i d a első falak 
festéséhez fehér szí  javasolt. 

 

 



 Külső fal, efalazott a lak yílással- 

 Külső fal, fehér eszelés yo ok. 



 Belső falak. 

 Belső falak. 

 

 

Borsod ádasd. . . . 

        Sztrakai Judit 




