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A következőkben bemutatandó ház nem kiemel-
kedő emlék történeti épületállományunkban, 
szűkebb regionális összefüggésben azonban fel-
tétlenül figyelemre méltó. Az épületről 2018. jú-
lius-augusztusban készítettünk felmérést és szö-
veges-fényképes dokumentációt.1 A munka eddig 
rendelkezésre álló keretei a történeti források 
feltárását nem tették lehetővé. Ezúttal az épületet 
és az építéstörténetre vonatkozó megfigyeléseket 
mutatom be, abban a tudatban, hogy a forrásada-
tok feltárása – remélhetőleg rövidesen – lényeges 
dolgokkal fogja kiegészíteni és árnyalni azokat.2

Az épület leírása, 
építéstörténeti megfigyelések

A lakóház Tiszaföldvár történeti településmagjá-
nak (Tabán) délkeleti részén, a főutca (Kossuth 
út) keleti oldalán áll, a nyugat felől a főutcába 
torkolló, a települést átszelő, a történeti telepü-
lésmagot lehatároló Sánc utcától északra (1. kép). 
A nyugat-kelet irányban elnyúló telek északi ol-
dalán egy rövid zsákutca – zug – húzódik, a ház 
az északi telekhatáron áll. A telek a belterület 
szélén helyezkedik el, a ház telke közvetlenül a 
belterületet határoló 3-4 m magas partélig tart. 

A ház hosszúkás téglalap alaprajzú tömegéhez 
keleten keskenyebb kamra csatlakozik, szintén 
az északi telekhatárhoz illeszkedve. Déli oldalán 
tornác húzódik, a homlokzat utca felőli végét, a 
ház délnyugati sarkát elfoglaló kamráig (2. és 4. 
kép). A főbejárat a tornác felől az előszobába nyí-
lik, továbbá ajtóval közelíthető meg a tornácról 
a ház keleti konyha helyisége, és az annak terébe 
részben benyúló padlásfeljáró. A tornác keleti 
végéből a lakóház és a keleti kamra közé utólag 
beillesztett WC helyiség nyílott, ezt a közelmúlt-
ban szintén elbontották. A déli homlokzat nyuga-

ti részét elfoglaló kamra szélessége a tornácéval 
egyezik meg, abból leválasztva alakították ki. Déli 
hosszfalának közepén ablak nyílik. A tornácra 
néz az előszoba keskenyebb és a hátsó szoba szé-
les, hármas ablaka.

A gerendás födémű tornác kiváltógerendáját 
három faoszlop tartja, ezek élszedésesek, áttört 
indamotívumos, fűrészelt könyökdíszekkel. A ki-
váltógerenda alján korábbi oszlophelyek és kö-
nyökfák illeszkedéseinek bevésései láthatók.  
A tornác födémgerendáit és a kiváltógerenda bel-
ső élét egyszerű, íves faragásokkal tagolt élszedés 
díszíti.

A nyugati, utcára néző homlokzaton az utcai 
szoba két szimmetrikus ablaka nyílik, a hom-
lokzat lábazati része téglaburkolatos. Az északi 
homlokzaton az előszoba és a konyha egyforma 
ablakai nyílnak. A ház homlokzata világos sár-
gásbarna festésű, a homlokzati nyílászárók bar-
na mázolásúak. A tornác falfelületén megfigyel-
hető, hogy a mészvakolat a korábbi tapasztásra 

Egy tiszazugi újkori négyosztatú ház 
– Dokumentálás és építéstörténet

R á c z  M i k l ó s *

* régész, épületkutató

► 1. kép. A ház (nyíllal jelölve) Tiszaföldvár 1881-es 
kataszteri térképén (MNL MOL S78)
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fed rá, így a kamrában folytatódó egykori tor-
nácfal síkja, ahol ez a réteg hiányzik, 2-3 cm-rel 
mélyebben helyezkedik el. jól észlelhető, hogy 
a bejárati kétrétegű, tokborításos ajtó tokja nem 
korábbi, mint ez a vakolatréteg; minden való-
színűség szerint egyszerre készültek.

A ház főbejárata az előszobába vezet. A bejá-
rati ajtó tokborításos, a belső síkban felső részén 
üvegezett szárnnyal, a külső síkon tömör ajtószár-
nnyal (levélajtó). Az előszobából balra, az utca 
felé, és jobbra, a hátsó szoba felé egy-egy tábla-
betétes, tokborításos ajtó nyílik. A hátsó szobából 
egy ácstokos ajtón át közelíthető meg a hátsó he-

lyiség, a konyha. A konyha-fürdőszobából továb-
bi ajtó vezet az utólag a házhoz toldott hátsó, 
keskenyebb kamrába, és a tornácra.

A ház valamennyi helyisége gerendás meny-
nyezetű, de mestergerenda csak az előszobában 
található (3. és 4. kép). A födémgerendákon dísze-
sen tagolt megállításokkal kialakított élszedések 
láthatók, hasonlóan a tornác mennyezetgerendá-
zatához. 

Az élszedések végeihez közel egy-egy kettős 
vagy hármas bevágás található, és ahol erre vo-
natkozó megfigyelést tudtunk tenni, a bevágások-
tól kezdve az élszedések faragott díszű végei ere-

► 2. kép. A ház 2018-ban, DNy-i nézet (fotó: Rácz M.) ► 3. kép. Az utcai szoba födémgerendázata (fotó: Rácz M.)

► 4. kép. Alaprajz (készítette: Rácz M.)
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detileg vörösre voltak festve a mai többszörös 
meszelésrétegek alatt. A gerendák többi felülete 
úgy tűnik, kezeletlen vagy világosbarna pácolású 
lehetett. nem található díszítés a hátsó szoba leg-
keletibb gerendáján, az előszoba mestergerendá-
jától északra levő, a déli gerendaszakaszoktól 
külön készült, azoktól eltérő kiosztású és elhe-
lyezkedésű gerendáin, valamint a konyha és a 
hátsó kamra mennyezetgerendáin.

Az előszobában 14 cm-es elemekből álló ha-
jópadló, a két szobában és a konyhában 27-30 cm 
széles deszkapadló található. Az utcai szoba észak-
keleti sarkában egy négyzetes, a hátsó szoba 
északnyugati sarkában egy körívvel határolt ki-
sebb padlórész a padló többi részétől külön ké-
szült (5. kép).

A hátsó szoba keleti részén a két hosszfalon 
egy-egy függőleges vonal vehető ki a falsíkon, 
amelynek helye a keleti födémgerendától kissé 
nyugat felé esik. E gerenda két, középen illeszke-
dő, eltérő tengelyű szakaszból áll, melyek a többi 
födémgerendától eltérően díszítetlenek. A tornác 
utcai végén nyíló, a tornáccal azonos szélességű 
kamra mennyezetgerendái a tornácéval azonos 
kialakításúak, a helyiség fala a ház többi falánál 
vékonyabb, alja egyenetlen földpadló. A padlás a 
tornác keleti végén található padlásfeljárón kö-
zelíthető meg. 

A fedélszerkezet szarufapárjait torokgerendák 
illetve újabb, másodlagos, a torokgerendákat a 
legtöbb szaruállásban helyettesítő fogópárok kap-

csolják össze. A szarufák a falkoronákon koszo-
rúgerendára (majorpang vagy majorpank) támasz-
kodnak, amely alacsony térdfalon fekszik.  
A koszorúgerendák hosszanti szakaszait több he-
lyen vaspántok fogják le, melyek belső végei a 
födémgerendákhoz vannak rögzítve, valamint a 
ház szélességében egy helyen, a lécfal mellett egy 
kötőgerenda, és a tető keleti végében több szaru-
állásban acélhuzal köti össze.

Az 1-2. és 2-3. helyiségek közötti osztófalak 
felett kémények emelkednek (6. kép). E két ké-
ményhez az osztófalak északi szakasza felől vá-
lyogból épült elhúzások csatlakoznak (7. kép). 
További egy-egy kémény található a 3-4. helyiségek 
közötti, és a 4-5. helyiségek közötti falak felett.

Építéstörténet

A lakóházon két jelentősebb építési periódus is-
merhető fel, és ezeket követően még kisebb átala-
kításokra is sor került.

Első építési periódus
Az első periódus a ház megépítése első formájá-
ban. A ház négyosztatú volt, teljes hosszán végig-
menő, végfalakkal lezárt, faoszlopos tornáccal, 
mestergerendás mennyezetekkel, amelyeket a 
kamra kivételével egyszerű, finom faragás és fes-
tés díszített (8. kép). A mai 2. helyiség (előszoba) 
foglalta magában a ház pitvarát és szabadkémé-

► 5. kép. A padlóburkolatok alaprajza (készítette: Rácz M.)
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nyes konyháját. A két szobában kimutathatóan 
kemencék álltak, amelyeket a konyhából lehetett 
fűteni. A ház 4. helyisége, amely bizonyára fűtet-
len volt, feltehetőleg kamra lehetett. A tetőt vél-
hetőleg oromfalak zárták le, fedése ekkor nád 
lehetett. A ház ablakai belül szegmensívesek, a 
maiaknál alacsonyabbak voltak. A belső terek 
először agyagpadlósak lehettek. A hátsó szoba a 
mainál kisebb, a 4. helyiség (kamra) a mainál na-
gyobb volt, a közöttük levő osztófal egy gerenda-
tengellyel nyugatabbra húzódott. már ebben a 
periódusban megépült a közelmúltban elbontott 
melléképület a háztól keletre. Az első periódus 
ideje jelenleg pontosan nem határozható meg, 
egyelőre annyit tudhatunk, hogy 1881-ben már 
állt az épület.

Második építési periódus 
A második periódus folyamán valószínűleg egy-
két kisebb és egy nagyobb beavatkozás történt, 
amelyek nem egy időben következtek be, de szét-
választásukhoz és időponthoz kötésükhöz egye-
lőre nem rendelkezünk közelebbi támponttal.

A két szobában és a negyedik helyiségben el-
készültek a mai deszkapadlók, a pitvar és konyha 
még valószínűleg földpadlós maradt. A szabad-
kéményt megszüntették, helyét födémmel zárták 
le, de a kemencék ekkor feltehetőleg megmarad-
tak, erre utalnak a kéményekhez tartozó, jelen-
tősebb belméretű elhúzások, melyek az osztó- 
falon ekkor épített két külön kéményhez csatla-
koznak a korábbi kemencék felől.

Egyetlen nagy átépítés során következhetett 
be a mennyezetek átalakítása és új tetőszerkezet 
építése. A mestergerendákat a pitvar-konyha ki-
vételével kibontották a helyükről, és a födémen 
felülre helyezték, a fiókgerendákat csavarokkal 
függesztve fel rájuk, ezáltal tették világosabbá a 
szobákat. Az új, torokgerendás fedélszék kis térd-
falakkal megemelt koszorúgerendáját vaspántok-
kal rögzítették a födémgerendákhoz. Valószínűleg 
a könnyű, viszonylag kis teherbírású tetőt először 
az akkoriban Tiszaföldváron is elterjedt fa zsin-
dellyel fedték be.

A hátsó szobát a kamra felé megnagyobbítot-
ták, a konyha és a kamra északi falán egy-egy 
nagyméretű ablakot nyitottak. A tornác utca felő-
li végéből kamrát választottak le. Ezek az utóbbi 
változások – így az elkészült fa padló is – feltehe-
tőleg a hátsó helyiség, az egykori kamra lakószo-

► 6. kép. Hosszmetszet (A-A) (készítette: Rácz M.)

► 7. kép. Keresztmetszet (C-C) (készítette: Rácz M.)
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bává alakításával függenek össze. Ekkor épülhetett 
a keleti fal feletti kémény is, mely a szoba fűtését 
szolgálta.

A tornác oszlopait  a tornác új hosszának meg-
felelően kiosztva helyezték át, és kicserélték a 
könyökdíszeket is. hasonlóan kicserélték a bejá-
rati ajtót és az utcára néző két ablakot, és ezzel 
egyidejűleg vagy részben már korábban a belső 
ajtókat is. A melléképület és a lakóház közé egy 
újabb helyiséget (5. hs.) illesztettek. A homlokza-

tokat – részben a korábbi tapasztások felületére 
felhordott – mészvakolattal vakolták be.

Ez az átalakítás-sorozat a 19-20. század for-
dulója körüli évtizedekben zajlott le. A mai eter-
nit tetőfedés az 1910-es évek második felében 
készülhetett. Ezekhez képest későbbi időpontban 
megszüntették a kemencéket, a helyüket lepa-
dolták.

Harmadik építési periódus: átalakítások  
a 20. század második felében
A legfontosabb változást a 4. helyiség konyhává 
és fürdőszobává alakítása jelentette. A tornác 
padlóját cementsimítással képezték ki, a tornác 
végfalát áttörve WC-t és abba nyíló ajtót alakítot-
tak ki. A hátsó szoba tornác felőli falába széles, 
háromosztatú ablakot építettek be. A volt pitvar-
ból és konyhából előszoba lett, és hajópadlóval 
látták el.

Az eddig rendelkezésre álló adatok, illetve a 
megkezdett kutatás két szempontból méltóak fi-
gyelemre. Egyrészt a területről és korszakból ed-
dig kevés épület részletes helyszíni dokumentá-
lására és elemzésére volt alkalom, másrészt e 
régióban alig ismerünk alaposabban vizsgált 
példát a hagyományos alföldi lakóház-építészet 
utolsó korszakának a mezővárosi paraszti társa-
dalom felső rétegéhez köthető emlékeiből.

► 8. kép. A ház első periódusának rekonstrukciós rajzai 
(készítette: Rácz M.)

Jegyzetek
1 Az épületbelsőben hagyományos módszerekkel, tenge-

lyek kitűzésével, kívül mérőállomással dolgoztunk.  
A műszeres mérést Tölgyesi levente végezte.

2 A felmérést és építéstörténeti értékelést Tiszaföldvár 
Város önkormányzata felkérésére készítettük, amely a 
házat megvásárolta, és a bemutatás céljával fel kívánja 
újítani. A jelenleg elhanyagolt ház megmentése és meg-
őrzése fontos lépés lehet a környező kistérség hasonló 
típusú emlékeinek megismerése szempontjából.
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