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Polgármesteri köszöntő 

Tisztelettel köszöntök minden jelenlegi és volt borsodbótai lakost és mindazokat, akiknek 

jelent vagy jelentett valamit a településünkhöz való kötődés. Köszöntöm továbbá 

mindazokat, akik szeretnék megismerni ezt a szép, természetes környezetben elterülő 

nyugodt és csendes településünket. 

Őseinktől kölcsön kaptuk a természeti és épített örökséget településünkön és korunk 

értékeivel feljavítva szeretnénk az unokáinknak visszaadni. Az elmúlt 20 éves időszakban 

községünk jelentős infrastrukturális fejlődésen ment keresztül, - ivóvízellátás, gázellátás, 

szennyvízcsatornázás, útépítés, telefonhálózatok kifejlesztése, csapadékvíz elvezetése stb. 

Jelentős felújításon mentek keresztül közintézményeink: Óvoda, Iskolák, Egészségház, a 

Polgármesteri Hivatal, Művelődési intézményeink. 

Partnereink, lelkes lokálpatriótáink számos területen és hatásos tevékenységükkel járulnak 

hozzá településünk élhetőbbé tétele érdekében. 

A magánlakás építési tevékenység az elmúlt 10 évben jelentősen visszaesett, a felújítás és a 

karbantartás jellemző az épületekre. 

Községünk arculatában jól tükröződik történelmünk gazdagsága, táji épített építészeti és 

szellemi értékei. 

A Településképi Arculati Kézikönyv partner és segítség kíván lenni községünk bemutatásával, 

értékeink megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezetünk 

szépségeit és értékeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan 

házakat tudjunk építeni, ami valódi büszkeséggel és megelégedéssel töltheti el polgárainkat, 

településünk örökségül hagyott képéhez illeszkedik, és azt ízléssel viszi tovább. Az ajánlások 

nem tekinthetők kötelező jellegűnek, célunk nem a tervezési szabadság megkurtítása, 

szabályozása, hanem éppen a való értékek megismertetése, a sokféle és izgalmas építési 

lehetőségek feltárása. 

A Kézikönyv nem egy merev lezárt egész, hanem nyílt folyamatos hozzászólást és 

változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem 

befejezett, hanem folyamatosan íródik tovább. Ezért ha újabb szép házak születnek, azok 

bekerülhetnek, sőt be is kell kerülniük a Kézikönyvbe, hogy ezáltalis büszke lehessen rá a 

tervezője, építtetője, kivitelezője és a település lakossága egyaránt. A Kézikönyv készítése 

során széles nyilvánosságot biztosítottunk partnereink és a lakosság számára, hogy 

véleményeikkel, javaslataikkal gazdagítsák a tartalmat. 

Borsodbóta, 2017. szeptember 26.       
Gulyás János 

          polgármester 
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2.Borsodbóta község bemutatása 

A./ Történelme  

Őskori települési hely és a területén talált, ma a Nemzeti Múzeumban lévő 6 bronzkori bronz 

kard bizonyítja, hogy akkor már lakott hely volt. Az őskorban a Máloldal barlangjai lakott 

részek voltak (régészeti leletek a Hermann Ottó Múzeumba és az Egri Vármúzeumba 

kerültek.) Bóta első írásos említése 1281-es oklevélben Boltha néven (évszám: függő 

pecséten), ennek említése II. Lajos 1524-es oklevelében (forrás a BAZ. Megyei Levéltár-

oklevelek DL.122-es jelzéssel. A XIV. században a község Bolcha, Bolta, Botha néven már 

ismeretes. A bélháromkúti apátsághoz tartozott, majd az itt befészkelődött csehek birtokába 

került, akiknek Sajónémetiben és Vadnán is nagy erősségük volt. A csehek templomot is 

építettek Bótán. 

Mikor Mátyás vezérei a cseheket kiverték, Bóta Szarvaskő tartozéka lett. A XVI. században a 

Balassák voltak a földesurai s ekkor Boltha, Bolta Botha néven emlegetik. A Balassákon kívül 

azonban birtokos volt az egri püspök is a bélháromkúti apátság előző birtokjoga alapján és a 

község bizonyos része Szarvaskőhöz is tartozik. A várháborúk korában, Eger ostromakor Bóta 

is szenvedett, 1564-ben pusztult helynek említik és hogy a töröknek adózott. 

Tekintve, hogy a bélháromkúti apátság, illetőleg az egri káptalan is birtokosa volt, a 

reformáció nem is terjedhetett, s így a község megmaradt tiszta római katolikusnak. 

Templomát a megye segítségével – mely 18 forintot adott – 1714-ben kijavíttatták. Mikor a 

templomot megújították, régi formájából átalakították.  

Később a Telekesi István püspök által alapított egri papnevelő intézet birtoka lesz az 1700. 

október 17-én kelt királyi adománylevél alapján, s a XVIII. századtól kezdve az egri 

papnevelő-intézet a birtokosa. Volt itt még birtoka és szép kastélya a vármegye főispánjának 

vitéz Borbély-Maczky Emilnek is. 

 

B./Erdőháti népcsoport 

A magyar népcsoportok felfedezése a 19. század elején a palócok leírásával kezdődött, 

akikről köztudomásúan Horváth István és Szeder Fábián „faragta” a magyarság híres ágát. A 

Tudományos Gyűjteményben az 1819.évi első közleményt Szeder újabb dolgozatai követték, 

1821-ben, 1829-ben és 1835-ben, s a lelkes cikkírók és szerkesztők mind nagyobb területet 

soroltak a Palóczok földjéhez és a Palócz dialektushoz.  
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A nép által barkónak nevezett terület a szerző gyűjtései alapján. A. barkónak tartott falu, B. a barkó terület 
valószínűsíthető határa, C. bizonytalan határvonal 

 
Borsod keblének egy fia aláírással azonban közöltek egy levelet, amelyben a kilétét fel nem 

fedő borsodi honfi tiltakozott a Palócz elnevezés ellen: „ A Tudományos Gyűjteményben 

olvasható egy helyütt Borsod Vármegyei Palótzokról, mikre nézve jelentem ezen 

észrevételemet: hogy Borsodi köznépnél itteni Palótzot hallatlan említeni. Jegyzésem ugyan 

tsak szóhagyomány lehet, még is: talán méltó figyelni ilyenekre. A Sajó mentiben ezt halljuk, 

hogy a Tserneli, Ománi és minden hegyi, azaz a nagy Bükkben lévő helységek lakóji Barkók, 

és Barkóknak neveztetnek, lakó földjüket ismét Barkóságnak. „ 

Mai ismereteink szerint a Barkóság tájnév legkorábbi írásos említése ez. Ebben a levélben 

találjuk az első konkrét hely megjelölést, falvak megnevezését is. Hunfalvy János 

szerkesztésében 1867-ben kiadott Gömör vármegyét bemutató monográfia a barkók etnikai 

öntudatáról szóló néprajzi leírás szerint, „különös, hogy semmi öntudatjuk arról, hogy ők 

Palóczok, vagy barkók, de amely barkó tudja magát annak, arra büszke.” 

Településükről, nyelvükről szólva újat nem közöl a kötet néprajzi szakírója Kiss Antal sem. „ A 

magyarok a megye déli felét lakják, legnagyobb részben tiszta magyarsággal szólnak: 

Palóczok délnyugaton, Sőregen, Almágyon, Péterfelán, Czereden, Dobfeneken és Báston 

laknak, a barkók pedig délen az un. Erdőhátat foglalják el: szójárásuk tisztább a palóczokénál, 

ezeknek mégis sok szavaival és kiejtéseivel élnek.” 

Az Erdőhát településeit a magyar nyelvjárásokat osztályozó úttörő művében Balassa József 

1891-ben a Barkóságot is az un. „Mátravidéki nyelvjárás”-hoz sorolja. (Szent-Simony, 

Velhenye, Hangony, Kissikátor, Domaháza, Borsodbóta stb.) 
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Tájhasználat 

 

Hajdanában az egész Barkóság egybefüggő erdőség volt, mint arra egyik résztájának neve, az 

Erdőhát is emlékeztet bennünket. A művelhető szántóföldeket az Árpád kortól megújuló, az 

1910-es évekig folytatódó erdőirtásokkal szerezte a vidék népe. 1851-ben még sok barkó falu 

határának 2/3, ¾ részét erdő borította. A vidék erdeiben uralkodó fanem a tölgy, a csertölgy 

és a bükk. Ezek a vegyes lombú erdők jó legelőt kínáltak, s a 19. századi feljegyzések, illetve a 

visszaemlékezések szerint az állattartás jórészt az erdei legelőkre volt alapozva. 

 

Erdősültség a 19.század végén 
 

A birtok elkülönítést megelőzően a földesurak és jobbágyaik közösen használták az erdőt, 

utóbbiak némi ellenszolgáltatás ellenében. Az 1848. után kialakult úrbéres közbirtokosságok 

többsége a birtok elkülönítést követően is rendelkezett erdővel, s ezek jogutódai napjainkig 

fenn maradtak.  

Az erdők felparcellázása hosszú folyamat volt, s inkább csak a volt kisnemesi falvakban ment 

végbe. A tulajdonosok erdőtulajdonukat határfákkal, fajegyekkel jelölték. Ezeknek mindkét 

oldala kereszttel volt megjelölve, tehát közös határt jelentettek. Az ilyen határfák a 

szomszédok közös tulajdonában álltak és ha egyikük önkényesen kivágta, abból pereskedés 

származott. A volt úrbéres községek többségében az erdőbirtokosságok a 19. században is 

megmaradtak. 

Ügyeiket évenként megválasztott tisztségviselők (elnök, erdőbíró, pénztárnok, hitesek) 

intézték, közösen fogadták fel és fizették az erdőkerülőket. A közbirtokossági erdőkből 

évenként váltakozó mennyiségű fát vágtak ki és a tagok erdőjoguk alapján – amit eredetileg 

szántóföldjük után állapítottak meg – részesedtek belőle. 
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Fakitermelés 
 
Erdei munkában a barkók leleményesek és szívósak. A közbirtokossági erdőkben a 

tulajdonosok maguk vágták a fát, úri birtokon, nagybirtokon pedig szegődött favágókat 

fogadtak. Fagyban, hóban dolgoztak, a favágás jellegzetesen téli munka volt. Távoli erdőkben 

hetekig kint éltek, csak vasárnapra mentek haza. Kalyibát építettek maguknak, ami nem tért 

el a pásztorok leleményes kunyhójától. A favágók párban (2 fő), vagy partiban (5-6 fő) 

dolgoztak. 2 fő favágó naponta 8-9 m fát tudott kivágni és összerakni. (méter= a hasáb, vagy 

dorongfából karók közé felrakott egy méter széles, 2 m hosszú farakás neve). 

Ritkítás 
 
Az erdők ritkítását 15-20 éves fák között végezték, s ezt a munkát felébe-harmadába, azaz 

részes munkába szokták kiadni. Saját részüket a favágók pénzért eladták: legjobb áron a 

hasábfát, olcsóbb volt a dorongfa, legolcsóbb a gally.  A cserhántást májusban, júniusban 

végezték. Többnyire a sima, nem göcsörtös, méterbe szabott dorongokat „hajalták”. A 

hajalást cserhántó kanállal, vagy kisnyelű késsel húzták le a cser kérgét, amelyet 

kopogtatással lazították fel. A kitermelt fa javát a 18-19. századik helyben hasznosították, 

mint épületfát. Ipari felhasználása főként a közeli hámorokhoz (Tapolcsány, Nekézseny) 

kapcsolódott. 

Szénégetés 
 
Ismeretes, hogy a hámorok üzemeléséhez igen nagy mennyiségű faszén kellett (100 kg 

kovácsoltvas előállításához 450-500 kg szénre volt szükség) Mindezek ellenére a szénégetést 

a Barkóságban idegenek, többnyire Észak-Gömörből hozatott szlovákok végezték. Az Ózdi 

gyárhoz tartozó szénégetők 1858-59-ben főleg Csernely és Arló erdőségeiben dolgoztak és 

kivétel nélkül gömöri szlovákok voltak. Ugyanakkor a vasüzem és a kőszénbányák 

dolgozóinak többsége a Barkóságban született. 

Legjobb szenet bükkfából és gyertyánfából égetnek. Miután 20-40 m3 fát felhalmoztak a 

szénhely közelében, rakni kezdik a milét. Közepébe leütnek egy tengelykarót, ettől mérik ki a 

mile kerületét körbe-körbe. Lefektetnek egy 6-8 m hosszú egyenes vezérfát a földre, amit a 

rakodás, takarás végeztével kihúznak a rakásából és a helyén maradt üregben, mint 

gyújtócsatornán dugják be a meggyújtott gyújtóst a mile közepéig. Takarónak harasztot, 

falaput használnak, s az abroncs fölött – ami 50-60 cm magasan földbevert ágasokra fektetve 

övezi a boksát – ez egészet leföldelik 5-6 cm vtg-ban. Miután begyújtották éjjel-nappal 

vigyáznak rá, amíg csak az égés tart. Egy napig fojtva ég a mile. Időnként létrán felmásznak a 

tetejére, lábukkal megtapossák és vizsgálják, „megérett-e már a hegyi” ?. Ha belyukad és 

kilángol, csak hamu és lavenka (üszkös favég) marad belőle, ezért a lyukat gyorsan be kell 

tömni. 
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Amikor a tűz fentről lefelé haladva a földhöz közelit, maguk a szénégetők vernek lyukat a 

mile oldalán, hogy levegőt kapjon. Az égetés – a rakás nagyságától függően – 5-7 napig tart. 

Amikor kialszik a tűz, nagy fogú fagereblyével, kapával lehúzzák róla a földet, gazt és finom 

porral fedik be, hogy ne kapjon levegőt. Huszonnégy óráig hűlni hagyják, akkor kezdik el 

bontani, rétegesen haladva rajta körbe. Ez napokig eltartó munka, végül a közepét rúd 

végére szerelt vashoroggal plészálják szét. Közben figyelik a szenet, mert ha felizzik, rögtön 

locsolni vagy porozni kell. 

Mészégetés 
 
Sok tűzifát használtak fel mészégetéshez, különösen a Barkóság peremén Uppony, 

Szarvaskő,  Bélapátfalva határában, ahol évszázadok óta ismert erdei ősi mesterség volt. 

A kemencéket mindig olyan helyen építették, ahol elegendő fa volt az égetéshez. Először 

alkalmas nagy gödröt ásnak, azt nagy kövekkel körbe felfalazzák, majd a talajszint fölött 

építik tovább, míg kb. 2 m magasan, boltozatosan tetőzik, kupolát alakítva a nyers 

mészkőből. Ez a művelet kívánja a legnagyobb gyakorlatot, mert ha rosszul sikerül, akkor 

égetés közben a kupola beszakad. A tűztérben folyamatos fahasábok tűzre vetésével növelik 

a kemence hőmérsékletét kb. 900 C-fokig és először e vörös izzás, majd a fehér izzással ég ki 

a nyers mészkő. (1 kg kiégetett mészhez, 2 mázsa nyers mészkőre és 1,3 m3 fára van 

szükség.) A mészkő hagyományos boksás égetését már nem az erdőben, hanem gyári 

keretekben folytatják. 

Fanedvek csapolása 

A vidék erdőségeiben a nyírfa nem gyakori, de ahol előfordul a pásztorok tavaszonként 

megcsapolják és megisszák a levét. A nyírlét, viricset étvágygerjesztő hatásúnak tartják 

Ismertes a tölgyfa megcsapolása is, levével Dél-Gömörben a szarvasmarhát gyógyították. Az 

erdőt kajtató emberek messziről felismerik a csapolásra alkalmas csertölgyeket a törzsükön 

látható karvastagságú érről, fagylécről. Ebben ugyanis a nedvkeringés sokkal élénkebb, mint 

a fa törzsében. Egy-egy nagyobb érből rövid idő alatt kicsurog egy liter boza is, hogy a 

csertölgy nedvét nevezik.  

Áprilisban – májusban csapolják a bozát, nyáron nem, mert kevesebb nedvet ad a fa és az 

már nem ízletes. A fiatal fák bozája olyan, mint a „világos ser”, de az öreg fa nedve vöröses 

színű, mint a „maláta ser”,   s az már nem is jó, mert érződik rajta a „büdös cserfaszag” 

Pásztorok, favágók szívesebben itták a bozat, mint a forrásvizet, mert jobban oltotta a 

szomjukat, elősegítette a szalonna, a száraz ételek emésztését. A boza emlékét helynevek is 

őrzik a vidéken.(pl. bozás lápa) 
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Vadászat 

A kisnemesi falvakban régi passzió, őzre, szarvasra, vaddisznóra, rókára mindig szívesen 

vadásztak. A farkas és a medve már a 20. század elején az intenzív erdőirtások 

következtében kipusztult. Hajtóvadászataikon a szegények is részt vettek, mint hajtók. 

Fennmaradtak a lőfegyvert nem kívánó vadászgató módok is. Kisebb vadakat, nyulat, sőt 

őzet tudnak ejteni a csapásukon elhelyezett tőrökkel, hurkokkal. Télen a hóban meglátszik a 

nyúl csapása, megmutatja hova kell a dróthurkot elhelyezni. 

Méhészet 

A Barkóságban az erdőséghez kapcsolódott a méhészet is. Az 1900-as évek elején a falusi 

méhesekben még főként odvas fatörzsekből kivágott köpűket lehetett látni. Szalmából font 

kasokat alig használtak. Deszkából készült kaptárak az 1920-30-as években jelentek meg. A 

falusi méhesekben még az 1960-as években is lehet látni olyan odókat, amelyeket mint a 

vadméhek eredeti lakását fűrészelték ki az élő fa derekából (törzséből). Az ilyen köpű 

gancsos (göcsörtös, púpos) nem tetszetős. Ezért a méhészkedő ma már csak őszig hagyja 

meg az erdőből hazavitt méhcsaládot az odóban. 

Gombázás 

Ma sem elhanyagolható viszont a gyűjtögetés, különösen a gombázás haszna. A sok tölgyes 

erdő aljnövényzete dús és különösen gazdag, változatos gombafajok tekintetében.  

Kora tavasszal kucsmagomba, tövisalja gomba, majd májusi pereszke található nagy 

mennyiségen. A nyár pedig ontja a legfinomabb, „piacos gombákat”. Ezek között a sok ehető 

tinóra (vargánya) fajta áll az első helyen, de a rókagomba, az őzlábgomba, a kékhátú és 

piroshátú galambgomba és finomnak mondott császárgalóca is bőven kerül a gombázók 

kosaraiba. Ősszel szedik a vágásokban termő csirkegombát, szegfűgombát, rizikét, s néha 

még a tél küszöbén novemberben is gombáznak. Késő ősszel mohos tölgyek alján, a haraszt 

között, tuskón terem a buggyos kalapú, fényes gévagomba (tőkegomba, laskagomba). A 

gombázás a szegény családok fontos jövedelmi forrása volt. Hajnali 3-4 óra tájban már az 

egész család indult az erdőbe, s az összegyűjtött tinórut hátikosárban vitték eladni a 

legközelebbi piacra (Ózdra, Egerbe). 

Vadgyümölcsök 
 
A Vackort (vadkörte) és a vadókát (vadalma) gyűjtögetését kell első helyen említeni. 

Istenmező lakóit ma is a „vadkörtés hasúaknak” csúfolják a homokiak (Pétervására 

környékén élők). Tény, hogy a Barkóság falvaiban ősszel zsák, sőt szekérszámra hordták a 

vadkörtét. A legelőn és a közbirtokosságban álló fákról mindenki szabadon vihette a 

vadkörtét, de a tagban álló fák termését őrizték a dézsmálóktól. Amikor a tulajdonos családja 

hazavitt már egy-két szekér vackort, nem őrizték tovább, „rájárhattak mások is.”  
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A határban álló vadkörte és vadalma fákat mindenki jól ismerte, számon tartotta. Már 

hajnalban elindultak a gyűjtögető asszonyok és nagy csatlókkal (póznákkal) verték le a 

gyümölcsöt. Még a nyájak előtt kellett érkezniük, mert azoknak is a fák alatt volt a „terülj 

asztalkája.” Otthon a padlás földjén elterítve tárolták, amíg megívedett (megpuhult). Az ívett 

körtét a kenyérsütés után a meleg kemencébe hányták és megaszalták. Télen aszalt 

vadkörtét főztek reggelenként. Nagy cserépfazékban tartotta a gazdaasszony a főtt vackort, 

rájárt az egész család. A szeletelt aszalt körtét és almát a vidék népe susinkának nevezi. 

A vadókából (vadalma) csak 1-2 vékát gyűjtöttek össze a bótaiak nyálítónak. A nyálképződés 

serkentése végett eszegették az asszonyok fonás közben. Ezt is a padláson tárolták, pelyvába 

rakták, hogy ne fagyjon meg. A vadalmát felszeletelték és egy nagy cserépfazekat félik 

megtöltöttek vele. Vizet öntöttek rá, vászonruhával letakarták, fedőt tettek rá, amit le is 

kötöztek az edény füleihez. Két hét múlva már használhatták, mert megerjedt, s ha elfogyott 

újat possajtottak (savanyítottak). Sok kellett belőle, mert ez a lé inkább volt savanyú bor, 

mint ecet. 

Nyár elején felkeresték az erdei vadcseresznye fákat, más cseresznye nem is volt. Gyűjtöttek 
szamócát, majd málnát, a szedret, mind csemege volt. Ősszel a csipkét, a somot és a 
vadszilvát (kökény) gyűjtöttek. Utóbbit nyálítónak használták, bort erjesztettek belőle. A 
somból pálinkát főztek, a csipkéből – sütőtök hozzáadásával – főleg lekvárt főztek. 
Hársfavirágot és csipkét használtak teának. Bótán gyűjtögettek borókamagot is. Egy 
csípőjüknek támasztott, kerek kosárba ütögették az asszonyok burókaverő botval. „Jó pénzt 
lehetett érte kapni.” 
A csertölgy makkján nemcsak a gyisznónyájat és a gulyát hizlalták, de amikor jó termés volt, 

szekérszám hordták haza az állattartó gazdák is. Asszonyokat, gyereket fogadtak fel, akik 

kezükkel kosárba kaparták és zsákokba gyűjtötték a makkot. Otthon sírvermekben vermelte 

a gazda és tavasszal, amikor a makk már csírásodott, kibontotta. Jó takarmány volt, igen 

szerette a szarvasmarha. Gyűjtöttek bikkmakkot, sőt ínséges időben emberi tápláléknak is 

használták. A mogyorót eladták a piacon, vagy tésztákat ízesítettek vele. Eladásra gyűjtötték 

a suskát (cserfagubacsot) is, a bőrcserzés fontos alapanyagát. Sokan gyűjtötték a réteken 

termő madársóskát, vadsóskát. Levest, mártást főztek belőle. Orvosságnak adták el az 

édesgyökerű páfrány gyökerét. Gyógyászati célokra, kuruzslásra (rontás, szemverés ellen) 

szintén sokfajta füvet, virágot használtak (kakukkfű, tintesfű, pimpó, vérfű, farkasalma, 

kopotnyik, utilapu). 

Az erdőn szedték össze a seprőkötésre, kosárfonásra alkalmas vesszőket, kosárkávának való 

husángokat, amiből hosszú téli napokon kosarakat fontak gazdaságuk számára. Faragó 

hajlamú emberek, - kivált a pásztorok –az erdőn barangolva keresték a botnak, 

szerszámnyélnek alkalmas fát, a gazdasági konyha eszközöknek való puhafát, s faragtak 

sótartót, fakanalat, habarófát, ivócsanakot, guzsalyt és orsót, s a paraszti élet megannyi 

szükséges tárgyát. Erdőséggel rendelkező községekben a szabad gyűjtögetés az erdőlési 

lehetőségek és munkák folytán még a föld nélküli szegénység is jobb helyzetben volt, mint az 

alföldi agrárproletáriátus. 



Borsodbóta község   Településképi  Arculati Kézikönyv 2017  
 
 
 
  

10 

Táj és település kapcsolata 

A Barkóságot jellegzetesen állattartó, pásztorkodó nép lakta, amíg a vidéken kibontakozó 

bányászat és nagyipar (kohászat) át nem formálta az egész körzet gazdasági szerkezetét. 

Földművelő gazdaságuk az önellátást szolgálta csupán, s a helyi lakosság szükségleteit sem 

volt képes minden időben kielégíteni. A piaci áruforgalomban állattartásuk révén tudtak 

bekapcsolódni. Az állattenyésztés ágazatai közül a 19. században – a gyapjúkonjuktúra 

következtében – a juhtenyésztés került előtérbe, de mindenkor jelentős volt e tájon a 

szarvasmarhatartás és sertéstartás is. Dél-Gömörről írja az 1867-ben kiadott monográfia: 

„Virágzóbb volt a marhatenyésztés…….s jelentékenyebb lehetne most is, ha tenyésztését a 

terjedelmesebb és jobb legelőkkel bíró községekben a juhtenyésztés nem korlátozná.” Egy 

másik megjegyzése a birkatatás csökkentését jelzi: „Az Erdőháton, vagy a másképpen 

úgynevezett Barkóságon az úrbéres birtokosok által is jelentős számban tenyésztett a 

kétnyíretű birka. Az 1895-ben, 1911-ben és 1935-ben készült országos állatösszeírások az 

ország egyik legnagyobb, legfontosabb juhtenyésztő körzetének mutatják a Barkóságot mind 

az állomány abszolút létszámát, mind pedig az 1000 holdra és ezer lakosra kiszámított 

arányszámait tekintve.” 

A Dél-Gömöri és Borsodi Erdőhát magyar parasztsága – ősi hagyományait folytatva – a 17-18. 

században is főként járó-és vágómarha tenyésztéssel foglalkozott, az volt fő jövedelmi 

forrása. A barkók mindig büszkék voltak a szép alkatú, címeres, bojtos, vagy gombos szarvú, 

fehér szőrű ökreikre.  

A lótartás történeti változásait kevéssé ismerjük. A forgalomtól félreeső településeken 

mindvégig az ökör volt a fontosabb igavonó állat. A népi emlékezet szerint is mindig több 

volt az ökrös gazda, mint a lovas gazda. A tehetősebb gazdák három pár ökröt jármoltak az 

1900-as évek elején. 

A vasutak kiépítése előtt a gömöri áruk különösen a vas távolsági fuvarozása hatott 

serkentőleg a vidék lótartására. Hódoscsépányról 1851-ben írják, hogy az ózdi gyár alapítása 

óta lakosai részben fuvarozással keresik a kenyerüket. 

Nagy változásokon ment át az 1850-es évektől fogva a sertéstartás is. Addig kizárólag a 

nagytestű, vörös szőrű szalontai fajtát tenyésztették kiadósabb volt a szalonnája, ízletesebb 

az húsa, mint a kisebb testű, zsírosabb mangalicának. (A szalontai sertést a barkók magyar 

disznónak nevezték.) Dél-Gömörben 1867. táján a régi szalontai sertést és a mangalicát is 

tenyésztették, de ekkor már a mangalica kezdte kiszorítani a régi vörös disznót. A 

barkóságban a disznónyájak egész éven át az erdőségekben legeltek, s a hizlalás 

makkoltatással történik. A régió községeiben a 20. század elején is nemzetségi alapon 

szervezték meg a sertésnyájakat. Az azonos nemzettségből való hadak, nagycsaládok 

többnyire egymás szomszédságában éltek és disznóikat is közös nyájban őrizték. Kondásuk is 

rendszerint a nemzetségből került ki. Ezen felül a falunak is volt kondája, abba bárki 

hajthatott disznót. A Barkóságban a makkoltató sertéstartás az 1930-40-es évekig maradt 

fenn. 
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Növénytermesztés 
 
A Barkóság terméketlen, hideg agyagtalaján, kavicsos domboldalain a földművelés mindig is 
sovány eredménnyel folyt, csak a kiszélesedő patakvölgyekben volt igazán sikeres. A 
szántóterület bővítésének egyetlen lehetősége az erdőirtás volt. Sok dűlő név (Ortás, 
Ortvány, Aszó) emlékeztet ma is az erdővel vívott sok évszázados szakadatlan küzdelemre. 
Az utolsó jelentős erdőirtások 1900-1920 között urasági erdőkben történtek Domaházán, 
Kissikátor, Ajnácskő határában. A telki földek az öröklése, vállalkozások során sokszor 
osztódtak, s esetenként egészen apró, keskeny parcellákra aprózódtak el. Ezekben az 
évszázados hagyományokat követve folyt a háromnyomásos gazdálkodás az 1950-es évekig. 
Egyik járásba őszi gabonát vetettek, a másikba tavaszi kalászosokat és kapás növényeket, a 
határ harmadán pedig fekete ugart hagytak, amit sertés, juh, ökör és libalegelőnek 
használtak. 
 A szántás a falvakban még az 1950-es években is fagerendelyes ekével történt, amelynek a 

többségében ökrök voltak az igavonó állatai. Az eke fontos alkatrészei az ekefej, kormány, 

ekevas, talp, farslóf vasból voltak, de az ekeszarv a gerendely és az ekecsök fából készültek. A 

szántást favázas, vasfogú koronával porhanyították, simították a talajt. Ennek fogait a helyi 

kovások csinálták, rakták fel a gazdák által összeállított favásra. Nehezéknek követ, tuskót 

raktak rá boronálás közben. 

A 19. század végéig a Barkóságban a rozs (gabona) volt a fontosabb kenyérgabona. Búzát 

keveset vetettek. A 20. század elejéig volt szokásban a rozzsal vegyesen vetett búza, a 

kétszeres vetése. Árpát 1900. előtt a hegyesebb, hűvösebb határú falvak alig vetettek. Az 

elődök azt tartották, nem terem meg náluk az árpa. Inkább zabot és ma már jószerivel 

elfelejtett kalászosokat (tenkely, gótér) termesztettek. 

 A falvakban az 1960-as években csökkent a tönkölybúza termesztése, néhány család még 

vetett tönkölyt, de csak apró 1-2 vékás parcellákba. (Egy vékás parcella 250-300 

négyszögöles földterület hegyi földön 2 mázsa termést adott.) A tönköly előnyének azt 

tartották, hogy nem igényes, nem válogatós a talajt illetően és nem fagy ki. Sarlóval aratták, 

kalászaiból kézi cséppel verték ki a magot. Zabbal keverve szemesen adták disznónak, 

baromfinak. 

Az aratás a Barkóságban 8-10 napot szokott késni Eger, Miskolc vidékeihez képest. 

Hagyományosan női munka volt, csak a 20. század első évtizedeiben tértek át a kaszás 

aratásra. Az asszonyok fogazott élű, enyhén ívelt sarlóval dolgoztak. Marokként vágták el a 

gabona szárát, baljukkal megmarkolták és a jobbjukba fogott sarlót maguk felé húzva, kb. 15-

20 cm tarlót hagyva vágták le. Három-négy menyecske és leány aratott együtt (a nagycsalád 

nőtagjai), az idősebb gazdaasszony 11 órára vitte nekik az ebédet. Általánosságban a kaszás 

aratás a 20. század első két évtizedében, de falvanként eltérő időpontban váltotta fel a sarlós 

aratást. A Barkóságban egy kocsos nyélre tett kaszát használtak, kaszakarika és ék szolgált az 

összeerősítésükre.  
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Két vagy háromágú vesszőt erősítettek fel csapófának, amire kis darab vásznak is tettek. A 

rendet rávágták az álló gabonára, majd a marokszedők sarlóval kötötték kévékbe és raktár 

keresztbe. Vidéken hagyományosan 15 kévét szoktak csomóba tenni. A legfelső kévét 

papnak nevezték. Hordáshoz a nyári szekeret használták és minden fordulóval 8-10 kereszt 

gabonát szállítottak be a faluba. Otthon a csűrágba, tető alá mentették, vagy kerek asztagot 

raktak az udvaron. A búzát kb. 1910-ig lóval nyomtatták, vagy az udvari szérőn vagy a csűr 

szérűjén. A rozst, a kétszerest és a tönkölyt inkább kézzel csépelték. A szemet régebben 

szeles időben tisztították szórólapáttal feldobálva szelelték ki. 

A kisipart a Barkó falvak többségében a komenciós kovács és kerékgyártó képviselte, malom 

és molnár kevesebb volt. Borsod megye 1693-ban készült malomösszeírása szerint akkor 

Várkonyon, Apátfalván, Arlóban, Dédesen és végig a Bán-völgyén már jelentős kapacitású 

vízimalmok voltak. 

Háziipar 

A legfontosabb háziipar a szövés-fonás volt. A kender feldolgozása az asszonynépnek 

csaknem egész évben adott valami munkát, mert a virágos kendert már júliusban kinyőtték, 

a szövés pedig tavasszal esedékes munka. A magvas kendert csak a nyár végén nyőtték, s a 

magját elébb kicsépelték mosó székhez csapkodva, vagy mosósukval ütögetve. Az áztatás, 

szárítás, bitolás, kendertörés malomban, gerebenen a kenderrost tisztítása, osztályozása, 

fonás, szövés munkafolyamatokon keresztül készült el a vászon, kötél, madzag végtermék. 

A férfiak szívesen foglalatoskodtak famunkával, de csupán a saját gazdaságuk, háztartásuk 
szükségleteire dolgoztak. Dagasztólábat, a kendermunka eszközeit sok szekéralkatrészt 
faragtak maguk. Szerszámnyeleket, gereblyét, kétágú hasított villát is sokan csináltak. 
Villaszoktató, kétnyelű kés (vonókés) vonószék a legtöbb gazdaságban volt, más 
célszerszámokkal együtt. 
Maguk végezték a házak, gazdasági épületek famunkáit, s a gerendák csapolásához, 

zsilipeléséhez is szükséges kötőfejszével legtöbbjük 30 perc alatt ki tudott vájni egy 

malacválót. Jármokat, dézsákat, hordókat specialisták (kádár, bognár) gyártottak a falu és 

szűkebb környék számára. Fakanalakat, sótartókat, fogasokat a pásztorok faragtak a 

parasztok számára, s pásztorfaragások között művészi értékű darabok is találhatók, mint , a 

várkonyi juhászkampó, a szebbnél szebb ivócsanakok. 

 

Vasművesség 

A vasművességnek a középkortól vannak nyomai a Barkóság peremén, az Upponyi hegység 

falvaiban Dédes, Uppony, Nekézseny régészetileg megvizsgált tárnáit a 10-12 században már 

művelték. A dédesi vasművességet 1247-ben oklevél is említi, Upponyban pedig középkori 

vasolvasztót ástak ki a régészek. 
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 A 18. században ismét megújult a vidék vasgyártása. Fazola Henrik 1770-ben a Dédes, 

Uppony, Tapolcsány környékén kitermelt vasércre alapozva építette fel vasolvasztóját 

Ómassán. 1790-ben Gr.Keglevich Ádám létesített hámorokat Szilvásváradon a Szalajka 

völgyben. Fényes 1851-ben közli, hogy a Szilvási vashámor évente 4000 mázsa 

kovácsoltvasat és 8000 mázsa öntvényt állít elő. Ugyanakkor a dédesi vashámorban 10 

kovácslegény dolgozott, Tapolcsány határában is több hámor gépeit mozgatta a Bán-patak 

vize és főként hordóabroncsokat gyártottak. 

Közlekedés, szállítás, piac 

Ózd várossá fejlődését megelőzően (1949-ig) a vidéknek saját városi központja nem volt.  

Közelében csak kisebb mezővárosok fejlődtek ki, (Putnok, Rimaszombat, Fülek) s a 

jelentősebb városokig (Miskolc, Eger, Losonc) 50-60 km-es utat kellett megtenni. Az utak 

többsége a folyók, patakok völgyében fut, de sok szekérút kanyarog föl az erdők, dombok 

közé, s köztük vannak olyanok is, amelyeknek ma már csak a neve emlékeztet egykori fontos 

szerepére. Ugyanis majdnem minden falu határában található egy-egy Vásárút nevű dűlő 

(Uraj, Sajómercse), amelyeken földút vezet át. Szállításokat a vasútállomásokig, a bányákig, 

malmokig s a falvak határán belül kellett végezniük. 

A Barkóság népe a 20. század első harmadában még főként gyalog közlekedett, a férfiak és a 

nők rengeteget gyalogoltak. Gyalog jártak be naponta, vagy hetente a bányákba, gyárakba. 

Gyalog indultak a vásárokba, búcsúkba, sokszor a kendertörőbe és a malmokba is hátukon a 

batyuval. Saját határukban is gyalogoltak eleget. Az erdőre a jószág után, az aratóknak, 

kaszásoknak ebédet vinni gyalog mentek. Lovas fogat kevés volt, az ökrös fogat lassan 

haladt, s egyébként a jószágot jobban kímélték, mint önmagukat. Az 1930. években kezdett 

meggyarapodni vidéken a kerékpár. Bejáró munkások, bányászok százainak könnyítette meg 

a napi közlekedést munkahelyük és lakóhelyük között. 

A falvak népe, amilyen sokat gyalogolt, olyan sokat cipekedett is, különösen az asszonyok 

voltak fáradhatatlanok a batyuzásban. Jellegzetes teherhordó eszköze a vidéknek a 

házivászonból varrott ponyva, a hamvas. 

A teherfuvarozásra a parasztok négykerekű járműveket használtak, s a legtöbb gazdaságban 

két-három szekér is volt egyidejűleg. Használatos jármű volt még a kétkerekű taliga is. Az 

igavonó állat jellemzően az ökör volt, hosszabb távú fuvarra a lovakat használták. Általában 2 

ökör volt, hosszabb távú fuvarra a lovakat használták. Általában 2 ökör húzta a szekeret, a 

lovas fogat kevesebb volt. Többféle funkciójú szekereket használtak, a lőcsös szekér, a nyári 

szekér, a rakoncás szekér, télen a szánkó töltötte be a teherszállítás szerepkörét.  
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Lőcsös  szekér. Hátsó részét Jankóval megemelték. Sajóvárkony, Borsod m. Paládi-Kovács A. felv. 1959. 
 
 
 

 
 

 
 

Nyári szekér. Domaháza, Borsod m. Molnár B. felv. 1951. NMF 101126 
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Rakoncás szekér, kolesz a csűristálló előtt. Hangony, Gömör m. Paládi-Kovács A. felv. 1959. 

A gazdák lőcsös szekérrel jártak fuvarba. Fát, szenet, vasat és mezei terményeket is azzal 

szállítottak. Csöves kukoricát, tököt, répát ömlesztve, gabonát, burgonyát  zsákolva rakodtak 

rá. A szálfát, rönköt négy keréken hordták (szekérderék nélküli jármű). 

A vasutak kiépülése előtt szekereken zajlott a vaskő, mészkő, faszén, a kőszén és a nyersvas 

szállítása a Gömöri Érchegység és a Barkóságban megnyitott szénbányák, üzemek között. 

Pestre, Debrecenbe is szekereken fuvarozták a vasat. A gömöri fuvarosok társulatba 

tömörültek, az utak mentén állások, csárdák, fogadók várták őket, s ennek a mozgalmas 

életnek egy központja a 19. század közepén Ózd, és a közelében fekvő Vasvár puszta volt. 

1872-ben megnyílt a Miskolc-Bánréve vasútvonal, ezt követte a Bánréve-Borsodnádasd 

között épült keskeny nyomtávú iparvasút átadása.(1873) A 19.század végén tetőző erdő 

irtások, tarvágások azonban még mindig sok fuvarra adtak lehetőséget. 

A dél-gömöri magyarság évszázadok óta ismert volt kereskedő szelleméről, az alföldi 

vásárokat járó kupeceiről. Rimaszombat már a 16. században kiterjedt marhakereskedést 

folytatott a bányászvárosok és Morvaország irányába. Fényes Elek szerint bejárták a 

hódmezővásárhelyi, szentesi, kecskeméti, mezőtúri marhavásárokat és ott tinókat, ökröket 

vásároltak össze. A Hunfalvy-monográfia 1867-ben közli, hogy „A Gömör megyei földnép, 

mint marhakereskedő ismeretes -, alföldi marhával kereskedik, melyet a rimaszombati és 

rimaszécsi vásárokon szokott eladni.” Az állatkereskedelem kiterjedt a lovakra, juhokra, 

sertésekre is. 

A Barkóság néhány falujában, különösen Gesztetén, Péterfalán és a Medvesalji községekben 

is számosan az 1960-as évekig foglalkoztak állatkereskedelemmel. „Nem a földből éltünk, 

hanem a marhaneveléstől. Az egész falu marhát adott-vett, míg volt rajta haszon”, 
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mondogatják az öregek. Sokan foglalkoztak tanulatlan tinók betörésével, betanításával. 

Néhány hét, hónap múltán két-háromszoros áron adták tovább az ilyen jószágokat. Az 

asszonyok piacolása baromfival, tojással, tejtermékkel, zöldséggel csak a 20. század folyamán 

alakult ki, a szűkebb falusi környezet nem tudta ellátni az ózdi munkásságot. Káposztát, 

burgonyát a Sajó-völgyi falvak szállították, kukoricát a hajdúsági városok.  

 

 
 

Tejterméket árusító asszonyok a piacon. Ózd, Borsod m. Paládi-Kovács A. felv. 1959. 

Az egri kofák sem hiányoztak sohasem az ózdi piacról. 
 

A tájegység építészeti hagyományai 

A települések képe a 1-20. századforduló óta annyira megváltozott, hogy a hagyományos 

települési rend ma már alig hámozható ki belőle. 

Minden ismeretünk amellett szól, hogy a Barkóság népe mindig kis falvakba tömörülten élt, a 

szórványtelepülés ezen a vidéken ismeretlen. Tanyák, majorok uradalmi birtokon a 18. 

századtól kezdve épültek. A tagosítást követően néhány falu határában nagygazdák is 

építettek tanyákat (pld. Hangony). Ezeken – az 1900-as évek elején épült tanyákon – 

azonban nem a gazdák laktak, hanem a juhászaik. Ugyanis a falutól távol kimért 50-100 

holdas parasztbirtokok nagyobb része legelő, erdő volt, amelyeket juhászattal 

hasznosítottak. Bár ma is él külterületi népesség a vidéken, a tanyás települési forma nem 

jellemző. 



Borsodbóta község   Településképi  Arculati Kézikönyv 2017  
 
 
 
  

17 

A falvak többsége szűk patakvölgyben települt, ezért a telkek a dombokra is 

felkapaszkodnak. Az ilyen településeknek eredetileg csak egyetlen utcájuk volt és annak a 

templom alatti részét Alvégnek, a felső részét Felvégnek nevezték. Az egyutcás falu közepén, 

a derékban laktak a nagyobb gazdák. Kiegészítette a faluképet néhány szűkebb utca, köz és a 

faluból kivezető kisebb fontosságú szekérút, amit a közeli dombról neveztek el (Pipisalja, 

Kőalja). Szélesebb patakvölgyben a vizenyős rétek és a dombok lába közötti szárazulatra 

épült a falu, ahol a közlekedő út is kanyargott. 

A Barkóságban a paraszti gazdaság rakodóhelye, épületei a falun belül, a lakóház telkén 

helyezkedtek el. A település alapsejtje a telek, amit a barkók fontosnak neveznek. Ez a 

szavuk a házhely telek jelentése, latin fundus elferdített változata. A jobbágyság és a 

kisnemesség eltérő jogszokásai, öröklési lehetőségei folytán a lakosság rendi hovatartozása a 

településrendre is kihatott. A nemesi nemzettségekhez tartozó hadak (családok) az ősi telek 

időnkénti felosztása ellenére is együtt maradtak, egymás mellett építkeztek. A közös 

nemzetségi fontoson (házhelyen) minden mérnöki elgondolás nélkül a népi hagyományokra 

támaszkodva építkeztek, ezért a családok házaihoz idővel csak egymás udvarán, zugokon, 

szűk közökön át lehetett bejutni. A nemzetségek családneve egyes falurészek 

megnevezésére is szolgált, a hadak, nagycsaládok, ragadványneve után (Sunyi-szög, Dindó-

szög, Bárdos-udvar stb.) Ilyenformán ezek a települések joggal nevezhetők hadas 

településnek is. 

A telekrészek, udvarok alakja gyakran igen szabálytalan, s az ilyen „szeges” - ismertebb 

nevén „zugos” – településeken a csűröket, istállókat sem meghatározott rendben helyezték 

el, hanem oda építették fel, ahol éppen szabad térség volt. 

Telekhasználatukra jellemző, hogy a lakóházakat a telek belsejében, az úttól távolabb 

helyezik el akkor is, ha csak egyetlen ház áll egy nagyobb portán. Feltűnő az is, hogy a 

lakóházakat gyakran ámbitusával és nem rövid végével fordítják az utca felé.  A Barkóság 

falvainak többségében is megfigyelhető a hosszú udvarok (társas udvar, csík udvar) 

elterjedése.  

Viszonylag keskeny telken 4-5 sőt esetenként 8-9 lakóház, háztartás zsúfolódik össze, épül 

egymás végébe. A házak olykor a telek két oldalán állnak, s köztük az udvar annyira keskeny, 

hogy a kévékkel, szénával megrakott szekér éppen csak be tudott menni. Esetenként közös 

fedél alatt, szorosan egymás végében áll 2-3 lakás. Más esetekben kis távolságra követik 

egymást a házak, s az udvar hátsó részében gazdasági épületek, ólak állnak. Eredetileg egy 

hadhoz tartozók laktak az udvarban, s a család nevét (ragadványnevét) az udvar elnevezése 

megőrizte. 

A Barkóságot a 19. század közepéig a faépítkezés jellemezte, legfontosabb építőanyaga a 

tartós, nehezen hasadó tölgyfa volt. Lakóházak fából két módon épültek. Keresztboronás 

technikával boronafákból, illetve gerendaházas szerkezettel. 
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Boronafalas épületeket vastag tölgyfagerendákból egymásra vízszintesen rakva, kb. 2 m 

magasságig építettek. Kis ablakokat vágtak rajta, a gerendák végeit a ház sarkain egymásba 

csapolták és leszínelték. Vagyis a kiálló gerendavégeket lefűrészelték, nem hagyták meg, 

mint a Hont megyei palócok Szeder Fabian idejében (1819, 1835-ben) A gerendákból készült 

falakat a barkók kívül-belül pelyvás sárral betapasztották és fehérre meszelték. A falvakban 

Zuglyás háznak nevezték ezeket a borona falazatú házakat. A 19. század második felében 

már inkább gerendavázas házat építettek, Istvánffy és mások is azt ismerték faháznak. 

A régi faházak fedelét nem szarufák tartották, hanem egy hosszú, az egész házat végigérő 

szelemen (oromgerenda), amelynek két vége egy-egy földbe ásott ágason nyugodott. A 

szelemenre akasztották két oldalról a hargasokat, hargasfákat, a szarufák elődeit. Az 

ágasokat a falon kívül a ház két végénél ásták le. Vastagságuk mutatta, milyen erős a ház. Az 

utca felőlit ékesítették is, szebbre faragták, mint a hátulsó ágast. Ennek a tetőszerkezetnek 

az emlékét az 1960-as években még - Balaton, Domaháza, Hangony, Cered, Gesztete, 

Vecseskő, Tajti – községekben megtalálhatók voltak.  

A régi faházak padlását középen a mestergerenda tartotta. Ez hatalmas, 9-10 m hosszú, 

20x30 cm keresztmetszetű széles tölgyfa végigérte az egész házat. A hosszabb lakóhelység 

középen egy oszloppal támasztották alá, ennek feledésbe merülő neve:  Boldoganya. 

Faszögek álltak ki belőle, azokra akasztották a szűrt, tarisznyát, s egyéb holmikat. Némelyek 

szerint a tetőt tartó ágasokat is nevezték boldoganyának. 

 

Boldoganyás faház. Komoróczy M. nyomán. Alsó-Hangony, Gömör m. 
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A gerendavázas faház a néprajzi leírásokból jobban ismert, a csűrökön, melléképületeken ma 

is tanulmányozható ez a technika. Utolsó példánya Domaházán maradt fenn.  

Ez a faház rovásolt zsilipelt technikával épült 1908-ban, használt faanyagból, a kis Sunyi had 

háza, amely jelenleg a Szentendrei néprajzi múzeumban található.  

 

Az utolsó faház. Domaháza, Borsod m. Paládi-Kovács A. felv.1959. 

Kontyolt nyeregtetős, nyitott padlású kémény nélküli épület. Szalma kévefedés, gerinc áthajtott 
kévékkel, az élek kévével fedve. Konzolos gerendafödém, vakolt boronafal, 6 szemes ablakok, 
ácstokos deszka ajtók, 3 osztatú ház: szoba, pitvar, kamra, a ház végében szín. 
 

A szelemen és ágasfák nélküli, kizárólag szarufás tetőszerkesztés a 19. század második 

felében vált uralkodóvá, s a századforduló táján az istállókat, csűröket is kizárólag szarufás 

tetővel építették. 

A tetőfedés hagyományos anyaga a kis kévékbe kötött szalma volt. A hargasokat, ill. a 

szarufákat előbb 30-35 cm távokon végig kifúrták, majd a lyukakba faszögeket vertek. 

Ezekhez fektették a hárs, vagy gyertyánfából hasogatott tetőléceket, de vessző, vagy 

szalmagúzzsal a hargasokhoz, szarufákhoz is odakötözték őket. (A 20. században már inkább 

cigányszeggel szegelték fel a léceket). A házfedél régi neve takaró, vagy haj. Ma is emlegetik 

hányan laktak „egy haj alatt”. 

 Az épületek elején és végén a padlást (a padot) nem zárták le szilárd falakkal, csak fűz, vagy 

gyertyánfa vesszőből font sövénnyel. Ezt az oromzatot vértnek, vérteleknek nevezik. 
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A házakat általában családi összefogással, rokoni, szomszédi segítséggel építették. Gyakorlott 

faragók, parasztácsok vezetésével faragták ki a boronafákat, gerendákat. Ehhez a munkához 

a gazdaságok többsége rendelkezett a szükséges szerszámokkal (ácsfésze v.bárd, faragó 

balta stb.) A földön összeillesztett gerendavázak összeillesztésében 10-15 férfi is részt vett. 

Gyakorlatilag szakismereteik mellett építkezési hiedelmeiket is meg kell említeni. 

 Azt tartották a régiek, hogy az épületfát holdtöltekor kell kivágni és a fejszével 

megkopogtatni, hogy ne essék bele a szú, tartós legyen. A ház küszöbe alá tojást ástak el, 

ami a gyarapodást célozta. Utóbb már pénzt is ástak el, hogy gazdag legyen a család. Elsőnek 

halni készülő öregember hált a házban, mert hamar meghal az, aki elsőnek hál egy új házban. 

A régi faházakban két vagy három rejtek (helység) volt. Ezeket is rovásfallal „regették el” 

választották el egymástól. A kétrejtekes ház mindössze egy tűzhely nélküli, kisméretű 

pitarból és egy onnan nyíló nagyobb méretű szobából állt, amit háznak neveztek.  

A háromrejtekes lakáshoz ezeken felül tartozott még egy pitarból nyíló tűzhely nélküli 

helység is, a komra vagy komora, ami többnyire a fiatal menyecskék hálóhelye, holmijának 

tároló helye volt. A háznak az utca és udvar felőli külső oldalán csak földdel feltöltött járda 

ereszalja volt. Az épületek végéhez gyakran csatlakozott egy kis gabonás kamra is, aminek az 

udvarról nyílt a bejárata. A régi faháznak csupán egyetlen helysége volt fűthető, a háznak 

nevezett szoba. Lapos tetejű kemencéje a hozzátartozó padkákkal együtt a helység 

alapterületén közel egynegyedét foglalta el. 

 

A faház szobai tüzelője., Borsod m. Paládi-Kovács A. felv.1959. 
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Az utolsó száz évben a régi lakáskultúra alaposan átalakult. Az átalakulás szakaszosan ment 

végbe, kihatott az építőanyagokra, a füstelvezetés és a tüzelőberendezések formáira, a 

tetőszerkezetre és a bútorzatra egyaránt. 

A faépítkezést a 19.század második felében fokról-fokra felváltotta a verett sárfal, a 

vályogfal, kőbányák közelében pedig a kőfal is megjelent. A szegényebb családok sárral két 

oldalról „bevert” régelyes pacsit falazattal (patics) építettek kis házat, istálló, esetleg lakást 

is. A sarat nyirokföldből (agyag) gyúrták, taposták, pelyvát, töreket kevertek bele. Alapot a 

határban gyűjtött ugari kőből, hapuka(apoka) kőből, s arra verett falat keresztlécekkel 

összefogott deszkák közé rakott öreg sárból emelték. Aki vályogból akart építkezni, 

vályogvetőkkel veretett válykot, csupán töreket, pelyvát szállított hozzá. Fokozatosan 

változott a házak alaprajza, beosztása is.  

A 20. században a még létező kürtős kemencék mellett mindenütt használtak már rakott 

parhétot, amit vagy a szobában, vagy a pitarból fokozatosan kialakított konyhába rakattak. A 

szabad kémény megjelenésével azonban a kemencét a pitarból kezdték fűteni. Az 1920-as 

évektől egyre több kenyérsütő kemencét építettek a házon kívül. 

További feltűnő változás az 1870-80-as évektől kezdve az oszlopos ámbitus megjelenése a 

ház udvar felőli oldalán. A Sajó völgy közelében előbb épültek téglapilléres, sőt bolthajtásos 

folyosók, mint a Barkóság belső elzárt részein. Ott még ma is inkább csak faoszlopos 

folyosóval épült házakat láthatunk.  

 

Faoszlopos folyosóval épült lakóház.  Borsod m. Paládi-Kovács A.felv.1960. 
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A szarufás tető végleg kiszorította az ágasfás szelemenes fedelet. Megváltozott a ház 

oromzata is, mert a vesszőből fonott, régi fajta vérteleket szilár anyagból, vályogból, téglából 

emelt oromfallal váltották fel. 

A gazdasági épületek közül a csűrök a legszembetűnőbb, legnagyobb építmények. Észak-

Magyarország középső területének csűrjei – mint a Selmeczi –Kovács kutatásaiból ismeretes 

– alaprajzilag egységes formát mutatnak. Többnyire téglalap alaprajzúak és három szakaszra 

tagozódnak. A csűr közepén van egy tágas átjárható folyosó, amit elől és hátul többnyire 

hatalmas méretű kapukkal zárnak le. Magasságukat úgy méretezték, hogy a kévés gabonával 

megrakott szekér beállhasson a csűrbe fedél alá. A csűrfolyosó két oldalán lévő rakodóteret 

a palóczok és a barkók is csűrágnak neveznek. A barkósági csűrök egyik jellegzetes típusa volt 

a torkos csűr.  

 

Boronafalazatú torkos csűrők. Bolyok, Borsod m. Paládi-Kovács A. felv. 1959 

A torkos csűrnek az a sajátsága, hogy az alaprajza „T” betűre emlékeztet, mert a szérű udvar 

felőli bejárata elé épített torokkal a csűrfolyosó lényegesen hosszabb lett. A torokhoz két 

oldalról pelyvatároló fiók csatlakozott, a tető leeresztett vége alatt meghúzódva. Padlásterét, 

amit szírőtoroknak neveztek, nedvesen maradt takarmányok szárítására használtak. A 

torokkal megnövekedett szérűn könnyebbé vált a gabona nyomtatása és a kézi csép sem 

akadt folyton a gerendázatba. 

A tetőfedés anyaga gyors ütemben megváltozott az 1900-as évek után. Az 1890-es évek 

végén kezdett elterjedni a házilag gyártott cserépzsindely, akkor még a gömöri fazekas 

falvakban égették 
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C./ Jelenlegi helyzete 

A község közigazgatási területe:          8,13 km2,      887 fő lakosa,        326 lakásban él. 

Elkészült az ivóvíz, a gázvezeték hálózat teljes egészében. A szennyvízcsatorna hálózat az 

összegyűlt szennyvizet a külterületen lévő szennyvíztisztító telepre szállítja. A csapadékvíz 

elvezető rendszer karbantartott. A községhez vezető utak felújításra szorulnak, az 

önkormányzati utak aszfaltozottak, szintén felújításra szorulnak. A vezetékes telefonhálózati 

rendszer mindenhol elérhető. A 2006-ban megépült erősítő állomásnak köszönhetően a 

mobiltelefon szolgáltatás jó minőségű. A közintézményekben az internet hozzáférés 

biztosított,  a szélessávú hálózatfejlesztés megtörtént. 

A lakosság száma az utóbbi időben folyamatosan csökken, egyidejűleg jellemző az 

elöregedés. Az egészségügyi ellátást helyben egy fő vállalkozó háziorvos biztosítja. A 

szakorvosi ellátást Ózdon az Almási Balogh Pál kórház végzi. Gyógyszertár nincs a községben. 

A napközi otthonos óvodai ellátás két csoport részére biztosított.   

A legújabb építésű általános iskolában az oktatás, mint körzeti intézmény látja el a feladatát. 

Két épületben és 9 tanteremben: az alsó tagozatban 1.-4. és a felső tagozatban 5.-8. 

osztályokban folyik a tanítás. 

 

A község 1944-től önálló település. Borsodbóta, Sáta és Uppony települések hivatali teendőit 

a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 
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Szép környezetben a betelepült holland állampolgárok kempinget működtetnek, ahonnan a 
környék turisztikai látványosságai (Upponyi szoros, Lázbérci tó, Upponyi hegység túra 
útvonalai) nyújtanak felejthetetlen élményt az ide látogatóknak. 
 
Működik a napközi otthonos konyha, a Gyerekház, a „Közösségi Ház”, mint IKSZT (Integrált 

Közösségi Szolgáltató Tér). 

A községben az alábbi partneri szervezetek működnek: 

 Borsodbóta Községi Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Egyesület és Polgárőrség, 

 Borsodbótáért Közalapítvány, 

 Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó- Településszépítő- Környezetvédő- és Foglalkoztatást 

Elősegítő Egyesület. 

A község közintézményeiről elmondható, hogy korszerű épületekben, korszerű 

infrastrukturális igényeknek megfelelő körülmények között működne 

3. Örökségeink 

 
 

Rákóczi u. 76-78.sz. 713 hrsz. 

 

 

 

 

Az itt birtokos vitéz Borbély-Maczky Emil 1921-ben Nemzetgyűlési képviselő úr más 

homlokzatú és kisebb épületben lakott, majd átalakíttatta, 3 fázisban nyerte el a 

végleges formáját, a reprezentáció igényének megfelelő manzárdtetős, kupolás, árkádos 

kialakítással.   

A  II. világháború után a főispán halálával a kastély funkciója is megváltozott.  Jelenleg az 

épületben óvoda és gyerekház működik. Időközben egy felújításon esett át, amely a 

tetőt, a külső falat és az épület belsejét érintette. 
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                    Kossuth u. 970/4 hrsz. 

 

                     Rákóczi u.  858 hrsz. 

 

         Rákóczi u. 649,650,651,652/8 hrsz. 

    

vitéz Borbély-Maczky Emil Borsod 

vármegye főispánjának kedvenc 

tartózkodási helye volt Borsodbóta az 

1930-as években. A mai Kossuth úton 

található forrás fölé 1936-ban Ő 

húzatott boltozatos védőfalat faragott 

kőből, melybe feliratos táblát rakatott 

felesége Hisnyai Eleonóra (Elly) 

tiszteletére. Innen származik az „Elly 

forrás” elnevezés. 

Az I. világháború áldozatai emlékére az 

emlékművet 1938-ban adták át, 

amelyet Kispap Károly kőműves mester 

készített. Az emlékművet a helyi 

lakosok 1986-ban felújították, és 

elhelyezték rajta az I. és a II. 

világháború áldozatainak emléktábláját. 

2 díszítő eleme az emlékműnek sajnos 

hiányzik: a Magyar Címer és a tetejéről 

a Turul Madár. Megérdemelne az 

emlékmű egy felületi felfrissítést, 

természetesen a két díszítőelem 

pótlásával. 

 

 
A Kossuth utcai kertek végében jellemző volt a 
pincék megépítése, mivel a szőlőművelés és a 
bortárolás a hagyományos gazdálkodáshoz 
tartozott. A pincéknek önálló helyrajzi számaik 
voltak. A szőlőművelés jelenleg szinte teljes 
mértékben visszaszorult, elhagyott 
szőlőterületek, pincék jelzik ezt a folyamatot. 
A hagyományt azért a lelkes lokálpatrióták 
ápolják és őrzik, amelyet ezek az igényesen 
ápolt pinceházak mutatják. A pincesoron lévő 
mintegy 70-80 db elhagyott pince, a község 
földalatti épített örökségének számottevő 
értékét jelenti.  
        A pincesor helyi védettsége javasolt. 
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               Temető terület 886 hrsz. 

 

 

 
A templom jelenlegi helyén már a 
középkorban is állt egy fatemplom, ami 
leégett. V. László 1440-1457. idején a cseh 
husziták ütöttek tanyát a faluban és 
környékén.  
 
Forrásokból tudjuk, hogy ők már 
kőtemplomot építettek. A templom alatt 
kereszt alakú kripta húzódott. Írásos 
emlékekből olvasható, hogy 1564-ben a 
törökök lerombolták. 
 
1714. évi felújításáról szintén írásos 
emlékek alapján tudjuk, hogy a vármegye 
támogatta 18 forinttal a munkálatokat. A 
felújítás során a régi formáját átalakították. 
 
 
1938-ban vitéz Borbély-Maczky Emil a 
vármegye főispánja kezdeményezésére a 
régit lebontották és újat építettek helyette. 
Kispap Károly kőműves mester tervei 
alapján építették fel és 1940. október 20-
án készült el. 
 
 
Az új templom neoromán stílusú, az archív 

képeken még megtalálható az eredeti 

kialakítás, aminek jellegzetes részleteit, a 

legutóbbi felújításkor sajnos eltüntették.  
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               Széchenyi u. 66. sz. 404 hrsz. 

 

 

                Rákóczi u. 93. sz. 440 hrsz. 

 

 

 

A község építészetére jellemző ez a 
kéttengelyes utcai homlokzat, ablakai íves 
záródásúak, homlokzata téglaburkolattal 
díszített, alápincézett épület. (ART-DECO) 
A falazatát terméskőből falazták, 

szerencsére még jó szerkezeti állapotban 

van. A két ablak fölötti hímek szolidan 

díszítik a formás homlokzatot. Az 

utcaképben geometrikus formájú díszek 

jelennek meg. Helyi védelemre javasoljuk. 

 

Az 1910-es években épülhetett ez az 

egytraktusos, 2 tengelyes épület. Ablakai 

íves záródásúak, arányos és 

emberléptékű palócos, illetve barkó ház. 

           Helyi védelemre javasolt. 

 

 

Kis ház a nagy telken, változatos előkerttel. 

Nem jellemző beépítési mód, de a zöld 

környezetből a formás kis ház látványa 

vonzza a tekintetet. 
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4. Lehatárolás 

 

 

Borsodbóta község településszerkezetének vizsgálata során, a partnerek által összegyűjtött 

dokumentumok, illetve az épületállománynak vizsgálata által kirajzolódtak a történeti és az 

átalakuló új településrészek határai, amelyet az alábbi helyszínrajzon mutatunk be és a 

következő oldalon a beazonosításhoz szükséges térkép található. 

 

 

A képen látható iskola háttérben a templom tornyával, a régi egy tantermes római katolikus iskola 
udvarán épült fel.  Az első épületet 1801-ben kezdte építtetni a római katolikus egyház (egri 
érsekség), a tanítás 1811-től kezdődött meg benne. Egy nagy tanterem épült, egybe építve a 
kántortanító lakásával (2 szoba, konyha, kamra, külön istálló). Először szalmatetősnek építették, ez 
1903-ban leégett, ezután már cseréptetőt kapott. Fekvése észak-déli irányú volt, bejárat a déli 
oldalon az utca felől, kis lépcsős feljáróval, fölötte tetővel. (ma az iskola étkezője konyha, felújítva, 
kibővítve). 6 osztályos elemi iskolaként működött, a 6 évfolyam egy teremben tanult. 
 
Az I. világháború idején román, a II. világháború idején német katonák szállásolták be magukat, akik 
eltüzelték a berendezés nagy részét és az anyakönyveket is. 
 
1955-ben épült a 3 tantermes iskola (régi iskola). Az oktatás váltva délelőtt-délután folyt az alsó-és 
felső tagozat között. Ezt az épületet 2006-ban bővítették újabb teremmel, irodával, mára korszerű 
energiatakarékos épületté vált (külső szigetelés, napkollektorok, nyílászárók, pellet).  
 
1991-ben került átadásra az un. „új iskola” épülete, innentől kezdve megszűnt a váltott tanítás, 
ebben az épületben az 1.-4 . évfolyam, a régiben 5.-8. évfolyam tanul. 
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Lehatárolási felületek helyszínrajza: 

 

 

 
 
Jelmagyarázat: 
 
Településközponti terület: barna szín 
Átalakuló-, új településrész: szürkés-zöld szín 
 

 a Rákóczi úton Keletről az 50. hrsz-tól Nyugat felé a Rákóczi úton az 573-as hrsz-ig, 

 a Széchenyi úton Észak felől,a 430-as hrsz-től Dél felé a 385-ös hrsz-ig. 
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Település átnézeti helyszínrajza: 

 

4./A Történeti településrész 

A történelem viharai sokszor okoztak pusztulást, de a község mindig újjá épült és fejlődni is 

tudott. A község történelmi központja a Kossuth úti kereszttől a Temetőig és a Polgármesteri 

Hivatal között terjedő területen alakult ki. A II. világháborúig nem is volt több utca, ezután 

alakították ki a Széchenyi utat, a Bányász telepet, a „KISONCSAT”, a Kossuth és a Rákóczi út 

további szakaszait. Az 1940-es évek első felében a háború ellenére nagy építkezések 

zajlottak, feltehetően az ózdi Kohászat, illetve a királdi szénbányászat tevékenységének 

köszönhetően. 1942-ben kezdték építeni és 1943. október 24-én adták át és szentelték fel az 

ONCSA lakóházait (Országos Nép- és Családvédelmi Alap) 16 sokgyerekes bányász családnak. 

A lakások 2 szoba, konyha, kamra helyiségekből álltak. 1952-ben már beépült a Bányász 

telep a Kossuth út a KISONCSA, a Csarna településrészek. 

A község történelmi központja, mint általában itt is a Templom környékén alakult ki a 

jelenlegi település központja és középületei. Az itt fellelhető épületek adnak a kortárs 

építészetének követhető és követendő mintát, amelyeket tiszteletben tartva építsük meg a 

jelenkor igényeinek megfelelő épületeinket, hogy azok is jó példák legyenek az utókor 

számára. 
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Ezen a településrészen a régebbi korok igényeinek megfelelő funkciójú, egymáshoz 

illeszkedő tömegű és arányú épületeket építettek. A beépítés módját a szalagtelkeknek a 

praktikus és ésszerű hely kihasználása határozta meg. Ennek megfelelően a jellemző 

beépítést a féloldalas, oldalhatáron álló, kis előkerttel, egy traktuson hosszú tömegű, 

kontyolt nyeregtetővel fedett, arányosan díszített épületek határozzák meg.  

A homlokzatképzést a kőporos mészhabarccsal dörzsölt, vagy citlingelt felületképzéssel, 

festett vagy anyagában színezett vakolatokkal oldották meg. A hagyományokat is tisztelő 

gazdák a fehérre meszelt homlokzattal, barnára festett nyílászárókkal, tégla piros cseréppel 

fedett megjelenésű arculatokat készítettek el. A fehér homlokzatú, tégla piros cserepes, 

emberi léptékű épületek színei a zöld környezetből kellemes arculattal tudnak megjelenni. 

 

4/B. Átalakuló településrész 

Községünknek azon része, ahol megtalálhatók az 1940-es évektől napjainkig kialakult új 

utcák, szabályosabb méretű lakótelkek és az iparosodó vidékre jellemző nagyobb kubaturájú 

épületek. A XXI. század második felében megjelentek a különböző infrastrukturális 

közműszolgáltatások, (villany, ivóvízhálózat, gázhálózat, szennyvízhálózat stb.) és ezzel 

párhuzamosan a lakásokban helyet kért a fürdőszoba helység is. Tény az, hogy a komfort 

iránti jogos igény magával hozta az alapterületek növekedését, amelynek lázában kezdtük 

elveszíteni a léptéket, az arányokat és az un. „én házam, az én váram” szemlélet 

erősödésével kialakultak az öncélú, az élet által nem igazolt alapterületű és tömegű, sokszor 

befejezetlen épületek, ami az arculatokra rányomta a bélyegét. 

Az 1970-es 80-as években viszonylag jó támogatású banki- vállalati kölcsönökkel, „C” 

menetlevelekkel ösztönzött magánlakás építések felgyorsultak. Az un. „kalákás” építkezések 

időszakában sajnos az építőanyag ipar sem mennyiségi, sem minőségi építőanyagokkal nem 

tudta kiszolgálni a megnövekedett igényeket. Valószínű a házgyári tömeges lakásépítési 

program (panelházak) élvezett e téren elsőbbséget. 

Ekkor szaporodtak el a kisméretű téglából, B-30-as téglából és sokszor házilag különféle 

adalékanyagból (homokos kavics, kohósalak, kazánsalak stb.) készített hidegfalú és 

energiafaló, hőszigetelés nélküli lakóépületek. 

Az 1980-as években jelentek meg az építőanyagokra jellemző hő-átbocsájtási tényezőket 

meghatározó jogszabályok és a kívánatos hőszigetelési eljárásokat előíró jogszabályok. Az 

ezredfordulótól kezdődően egyre korszerűbb épületfizikai jellemzőkkel rendelkező építési 

anyagokkal és egyre szigorúbb technológiai eljárásokkal haladunk a „passzívházak” világa 

felé. 
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Településünknek ezen a részén is azaz alapelv érvényül, hogy minden egyes épület, építmény 

a természeti táj összképének a része. Önmagában is legyen jó arculatú, de csak azért, mert 

illeszkedik a tájba. Egymásra tekintettel épülnek, részleteik követik az építészeti 

hagyományok logikáját.  

E területen a lakótelkek kiosztása során már az OTÉK által előírt minimális telekméretekkel 
találkozunk, az épületek egymástól való távolsága is kedvezőbb beépítésre ad esélyt. 
 

 Ne építsünk indokolatlanul a lakásigényünk mértékétől nagyobb hasznos alapterületű 

lakásokat. Ez egy 4 főre méretezett lakás esetén 100 m2. 

 Olyan lakást építsünk, amelynek a legalacsonyabb az üzemeltetési költsége. 

Energetikai besorolása „A” kategória. 

 Az indokolatlanul nagy lakások megépítési, berendezési, üzemeltetési, fenntartási és 

felújítási költségei egy egész életre indokolatlanul emeli meg a fizetendő rezsi 

költségeket. 

Meglévő épületeinknél ne sajnáljuk az energetikai korszerűsítésekre fordított költségeket.  

Az a legolcsóbb energia, amit nem használunk el. Jó befektetés az energetikai 

korszerűsítésekre fordított összeg. Ennek révén 20-40 %-os energia megtakarításokat tudunk 

elérni. A különböző banki befektetésekkel, állampapírokkal jó, ha 5-10 %-os hozamot tudunk 

realizálni. 

A napelemekkel elektromos energiát tudunk termeltetni. A napkollektorokkal használati 

meleg vizet (fűtés, meleg vízhasználat) nyerhetünk. Az utólagos hőszigetelésekkel 

nagymértékben le tudjuk csökkenteni a lakásunk fűtésére beadott hőenergiát.  A nyílászárók 

cseréjével is a beadandó hőenergia csökkenthető. 

 A kazánok cseréjével számos lehetőség kínálkozik a fűtési költségek és a változó gáz árának 

csökkentésére. Levegő-kazánnal, faelgázosító, pellettel fűthető kazánnal, geotermikus 

energia felhasználással, elektromos energiával működő infra-  padló- és fali-fűtésekkel. 

Az átalakuló településrészen – mivel községünk domborzati viszonyai sok helyen lehetővé 

teszik – ott célszerű alápincézni, ahol az alagsor egy része föld alá kerül, más része 

kiemelkedik a terepszint fölé. Ez a megoldás a gazdaságosságán túlmenően azért is hasznos, 

mert az épület terepszint feletti magassága alacsonyan tartható, jobban illeszkedik az épület 

az utcaképbe. 

A tervezés során érdemes jól meggondolni az épület alaprajzi tagoltságát. Törekedjünk az 

egyszerű épületszerkezetek elérésére, mivel a szabdalt alaprajzi épület födém- és lefedése is 

tagolt és szabdalt lesz. Ez összességében indokolatlanul növeli a beruházási és majd az 

üzemeltetési, illetve fenntartási költségeket. Az egyszerűen megtervezett épületszerkezet az 

esztétikai megjelenésen túl az utcaképbe jobb illeszkedést tesz lehetővé. 
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4/C. Beépítésre nem szánt területek 

A község önkormányzati törzsvagyonához tartozó utak, patakok mentén sok helyen és 

jelentős felületű szabálytalan alakzatú teresedések találhatóak. Ezek általában közterületi 

maradványok, a szélességek változásainak a következményei. Ezek alkalmasak arra, hogy a 

nagyobb felületeken közparkok, illetve ahol a földalatti és földfeletti közműveket később 

sem érintik, ott díszfák, díszcserjék, illetve talajtakaró növényzettel belterjesen gondozott 

felületek alakíthatók ki,  amelyek jelentős arculati megjelenést eredményeznek. 

Említésre méltó az a történelmi településrész Kossuth utca északi oldalán a telkek végében 

kialakított régi pincék által elfoglalt belterületi településrész, amelyen egy bejárható földút 

és a pincesor található meg. Célszerűnek tartanánk a földút bejárhatóvá tételét 

(gaztalanítását), majd egy részletes vizsgálattal a még megmenthető pincéket eladásra 

meghirdetni. Ez a belterületi rész is és a rajta lévő kb. 80 db elhagyott pince is a község 

örökségéhez sorolható. Helyi védelemre javasoljuk. Javasoljuk e területeket tájépítészeti 

szemszögből felmérni, feltárni, majd konkrét kialakítására és a biológiai értékek 

betelepítésére akciótervek készíteni. 

 

5. Ajánlások  ( Építészeti útmutató) 

Ajánlásaink nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság 

megkurtítása, tipizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas 

lehetőség feltárása. Egy ház egy épület elválaszthatatlan kapcsolatban van a közvetlen 

környezetével, a szomszédokkal, a településsel. Valódi gyümölcse pedig csak annak a 

kapcsolatnak van, ahol a felek tiszteletben tartják egymást, békében élnek egymás mellett. 

Igaz ez az emberi kapcsolatoktól kezdve a zenén át, egészen az épített környezetünkig. 

Egy jó terv csak a rajzasztalon létezik, a tájba helyezve már kérdésessé válhat? Ha a terv 

szerinti építményt a helyszínen felépítjük, akkor már kapcsolatba kerül az ottani 

környezetével. Minden egyes építészeti alkotás az utcakép, a falukép és a környező táj 

részévé válik, vagy nem. Így csak az után válik el az, hogy alkotásunk harmonikusan 

illeszkedik-e a tájba, vagy disszonáns a megjelenése, ekkor már nem sokat tudunk rajta 

segíteni. Ezt megelőzendő a tájjal és hellyel való mélyebb megismerkedés, az információk 

beszerzése. 

Minden egyes épület a természeti táj és az utcákban lévő lakóépületek összképének a része. 

Önmagában is legyen szép, de csak azért mert illeszkedik a tájba és részletei követik az 

építészeti hagyomány logikáját.  
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Az örökölt és értékes beépítéseknél a telkek és házak formája és méretei sohasem 

barkácsolási ötlet szerint alakultak ki, hanem a szakmájukat magas színvonalon művelő 

mesteremberek keze nyomán (ács, kőműves, kőfaragó, asztalos, kovács).  Apáról fiúra 

átörökölt hosszú tapasztalattal megszerzett tudás kifinomult eredménye, amit a helyi 

építészeti hagyománynak nevezünk. Megfigyelhető a szomszédos településeken épült 

lakóházakon a kézműves mesteremberek azonos igénnyel és szakmai tudással épített 

épületszerkezetei. 

A XX. század előtti időkben ezek a mesterek lehet, hogy írni-olvasni sem tudtak, de a 

szakmájukat, kézügyességüket magas színvonalon tudták művelni. Kőművesek, kőfaragók 

építették a tégla és terméskő falazatokat, az asztalos elkészítette az igényes és míves 

nyílászárókat, díszítéseket, az ácsok kézi szerszámokkal és a precíz fakötésekkel a 

tetőszerkezeteket, a kovács a veretes és egyedi díszítő és szerkezeti vasalásokat.  

Ezeket a mestereket 14-15 éves korukban nem a szakmunkásképzőben oktatták, hanem a jó 

hírű és tekintélyes iparosok mellett, mint „inasok, majd segédek” és az élet iskolájában 

szerzett gyakorlat után váltak elismert és tekintélyes mesterré, ahol megtanulták a szakmák 

hagyományait, fortélyait, az élet által igazolt mesterfogásokat és az „erkölcsös emberséget 

is.” 

 

Falusias telepítés:  
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Terepalakítás: 

Egy alapos geodéziai felmérés fél siker. Az épület tervezett helye és környékéről készüljön 

egy domborzati viszonyokat feltáró területszintezés. Még a szintezéssel egy időben 

határozzuk meg az épület kiinduló magasságát a +-0,00 szintjét és az útkorona szint 

magasságát is. Mindezek figyelembe vételével az épületünk ésszerű és célszerű magassági 

beillesztéséhez közel jutottunk, ezáltal számítható a terep alakítás gazdasági oldala. Kerüljük 

a nagy bevágásokat, a föld kiemeléseket, egy ilyen kivájt terület a tájban helyreállíthatatlan 

sebet okoz. 

 
 
Falusias terepalakítás:  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

Magasság: 

Az építtetői igények manapság teljesen másak, mint régen voltak. Az igények kielégítésével 

együtt járhat a mai építészeti elemek betervezésével, de nem szabad szem elől tévesszük, a 

legfontosabb, hogy az új formák megtalálják helyüket az egységes faluképben. Sokszor csak a 

tervezőkön múlik, hogy egy új épület mennyire illeszkedik a környezetébe és mennyiben 

követi a tradicionális építészet hagyományait. 
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Falusias magasság:  

  

 

A vidéki épületek általában alacsonyabbak, emberi léptékűek, az új épületek nemcsak 

magasak, de szélesek is. 

Tetőhajlásszög: 

A Bükki, Hegyháti régió településén a háztető hajlásszöge jellemzően és általánosságban 35-

42 fok között változik. Nem jellemzőek a mai divatos mediterrán jellegű lapos hajlásszögű 

tetőszerkezetek.  

Keressük mindig a legegyszerűbb vonalvezetésű tetőidomokat. Kerüljük a tagolt formákat, 

mert a tagolás drágább és több hibaforrással rendelkezik, a nyugodt vonalvezetésű tetőknél 

és még az arculata is jóval kedvezőbb megjelenésű. 

A tetők héjazata általában égetett agyag, illetve betoncserép. A vidékünkre nem jellemző 
sem a nád, sem a bádog héjazat alkalmazása. 
 
Falusias tetőhajlásszög:  

     

 
Ma általános, hogy az új vidéki épületek léptéken felüliek környezetükhöz képest.  Nagyobb 
alapterület és nagyobb magasság a jellemző. 
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Tetőforma: 
 
A Bükk északi részén található Ózd-Szilvásváradi régió az un. Hegyháti településekre jellemző 
tetőformák:   
Forma- tájra jellemző épületformák, ajánlott példák 

 oromfalas nyeregtető (merőleges az úttengelyre), 

 oromfalas nyeregtető barokkos oromzattal, 

 csonka kontyos nyeregtető, 

  kontyolt nyeregtető deszkabetétes oromzattal,   

 „L alakú nyeregtető,  

 „T” alakú nyeregtető 

     
Forma- sablon épületek, tájidegen formák kerülendő példák. 

 tagolt tömegű, bonyolult tetőidom, 

 sátortető kontyoltan, 

 mediterrán alacsony hajlású tető, 

 alpesi típusú tető, 

 lapos záródású manzárd tető, 

 gerinczáródású manzárd tető. 

           
Falusias tetőforma:  
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Részletek 

Falusias színek: 

Vidékünkön  a homlokzaton, tetőn megjelenő klasszikus színek a jellemzőek. Piros tető, fehér 

homlokzat, szürke lábazat, barna ablakszín. Kerüljük a harsány, harsogó színek alkalmazását. 

A homlokzati szín alkalmazásánál bátran használjuk a komplementer (egymást kiegészítő) 

színpárosításokat, (sárga-barna-zsemle).A homlokzaton két-három színtől többet ne 

alkalmazzunk.  A kéket a zölddel együtt kerüljük el. 

Az utcaképen megjelenő főépület, melléképület, kerti pergolák, utcai kerítés színezéseit 

tervszerűen hangoljuk össze, egységes és nyugodt színek alkossanak harmóniát. Ne felejtsük 

el megfigyelni a szomszédos épületeken is megjelenő színeket és erre való tekintettel 

alkalmazzuk a saját színeink párosítását. 

 

Falusias színek : 
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Követendő és kerülendő megoldások:  
 

 
 

 

Falusias kerítések, támfalak 

 

A falusias építészetben az épület arculati megjelenésében az utcai kerítés egyik fontos és 

hangsúlyos eleme. A jól átgondolt és részleteiben is megtervezett kerítéssel sokat 

javíthatunk az épület arculati megjelenésében. Ellenkező esetben az arculatunk esztétikai 

értéke csökken. Kerüljük el a zárt és magas kerítéseket, mivel egy 2 méter magas zárt kerítés 

a lakásunk és kertünk egy részét eltakarja és csökkenti a homlokzati élmény értékét. 

A hagyományos építészet őszinte, egyszerű és olcsó. Ezek olyan értékek, amit az új épületnél 

is érdemes megtartani. A kerítések lábazatainál és a pillérek esetén bátran alkalmazzuk a 

természetes építési anyagokat (tégla, terméskő, fa) a jó arculati élmény nem marad el. 
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Javasolt kerítés megoldások : 
 

   

  
 

 
Követendő és kerülendő megoldások:  
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Követendő és kerülendő megoldások:  
 
 
 

 
 
 
 
 

A településen fellelhető követendő megoldások:  
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Ajtók: 

A Hegyháti települési régióban az ajtókat és az ablakokat a helyi asztalos mesterek nagy 

gondossággal, az ősi és míves mesteri szabályokkal készítették. Az ajtók tok szerkezetei 

leggyakrabban ácstokosok, vagy borított ács tokosok voltak, az ajtószárnyak általában 

egyszárnyúak, fríz-kerettel és filung betétekkel készültek, pácolt olajozott felületkezeléssel. 
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Ablakok: 

Az ablakok kialakítása nagymértékben befolyásolja az épületek arculatát, ezért gondos 

tervezést, a nyílások és tömör felületek arányainak betartását követelik meg.  Ma már a 

nagyobb felületű és szélesebb ablakok a jellemzőek, amik sajnos arány vesztett felülettel 

jelennek meg a homlokzaton. 

 

 
 
A településen fellelhető példák: 
 

 

 

Tetőhéjazatok: 

A Hegyháti települések tetőfedésére jellemző a nyeregtető, egyenes hosszú ereszvonallal. A házak 

tetőszerkezete fesztávtól függően szelemenes, illetve sima tetőszék. A tetőhéjazatokra 

leggyakrabban az égetett agyagcserép, beton, illetve ritkábban a 60-as években gyártott betoncserép 

volt a jellemző. Az épületek homlokzatképzésénél a tetők részleteinek kialakítására kevesebb 

figyelmet fordítottak, mint ahogy az szükséges lett volna a tervezés során, mégis a tetők milyensége 

nagymértékben befolyásolja az épület megjelenését. 
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Fontos szempont a csapadék csatornák színezetét is figyelembe venni a héjazatok elkészítése során. 

 

Minták követendő és mellőzendő tetőhéjazatokra: 

 
Kémények: 

Az épületek kéményei igényes kialakítására manapság már nem fordítunk olyan nagy jelentőséget, 

mint az őseink, miközben a házunknak nagyon fontos eleme, az arculatot pozitív és negatív 

értelemben szabályozza. A környezetébe illesztett, ház fölött magasodó tekintélyes méretű fehér 

kémény-pillér megkoronázza az épületünket. Manapság az átalakítások miatt a régi kéményt 

lebontják és helyére a szokásos keskeny kis kéményt építik fel. Ez az aránytalanság képes az amúgy 

szépen helyreállított házakat is tönkretenni.  Az új kémény építésekor mindig ügyeljünk arra, hogy a 

kémény keresztmetszete ne legyen kisebb 51-51 cm-nél, a fejezetüknél kerüljük az előre gyártott 

műkő elemeket.  
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A Hegyháti településeinknél jellegzetes, szebbnél szebb tekintélyes kémény fejeit mindig vakolták, 

fehérre meszelték és a téglák kiugratásával alakultak ki a különböző záródású kéményfejek.  

   

Minták követendő és mellőzendő kéményekre: 
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Utcaképek, tájképek 

 

 

 

 

 

 

Festői tájkép fogadja a Sáta felől 

érkezőket a borsodbótai völgyben, 

ahol az őrző templom és a házak 

nyugodt környezetben helyezkednek 

el. 

 

 

 

A megújuló településrészen kialakuló 

Fenyves utcai látkép jelzi, hogy 

vannak követendő arculatú új házak. 

Szép környezetben a betelepült 

holland állampolgárok kempinget 

működtettek, ahonnan a környék 

turisztikai látványosságai (Upponyi 

szoros, Lázbérci tó, Upponyi 

hegység túra útvonalai) nyújtanak 

felejthetetlen élményt az ide 

látogatóknak. Jelenleg a kemping 

nem üzemel. 
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Községi utcakép a Széchenyi 

utcából. 

        Megújuló településrész. 

 

 

 

 

  Utcakép a történelmi Rákóczi útról. 

Falusias farkasfogú, oldalhatáron 

álló épületek egymáshoz 

illeszkedően jól megférnek 

egymással. 

 

 

Emlékmű 

A világháború áldozatairól. 
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Követendő jó példák 

 

 

 

 

 

 

 

A megújuló településrészen lévő 

igényesen elkészült új lakóház. 

Az épület alápincézését az 

útkoronától lejtő terephajlás 

igazolja. 

 

 

A megújuló településrészen a 

Bányász utcai ikerházak között, 

igényesen gondozott megjelenést 

és környezetet mutat a felvétel. 

 

 

A megújuló településrészen, a 

Széchenyi utca hegyoldali – szerviz 

út – egyik jó arculatú, ízléses 

homlokzatú lakóháza. 
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A történelmi településrész Kossuth 

utca bal oldali hegyoldalában épült 

lakóház. 

Érdekes az udvar terephajlása, 

hangulatos, gondozott  környezettel. 

 

Igényesen kialakított, új építésű 

lakóház, ízlésesen egyszerű 

homlokzatképzéssel.  

Kerítése korszerű és esztétikus. 

 

A történelmi településrészen új 

építésű kerítés pillér osztásrendje, 

anyag használata, felületképzése jó 

ízlésre vall. 

Szépen illeszkedik a környezetébe. 
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Sziklákba vájt régi pincék 
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Korabeli dokumentumok 
 

 
 

A község első iskolájának a korabeli hangulatát idéző, a XIX. század elején készült fotó. 

 
 

Borsodbóta S.P.BOTAE 1788. pecsétnyomót a XVIII. század végi helyi elől járóságok 
használták. 
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A községünk első iskoláját az Egri püspökség 1801-ben kezdte el építtetni, a tanítás 1811-ben 
indult el. A háttérben a dombtetőn a templom sziluettje látható, átalakítása előtti 
állapotban.  Átalakítás után a jelenlegi  arculatát 1940-ben nyerte el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A községi római katolikus templom átépítése utáni (1940) homlokzati megjelenése, a 
jelenlegi színezést a közelmúltban végezték el rajta. 
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ZÁRSZÓ   

Korábbi időkben az urbanizációs (városiasodás) folyamatok a munkalehetőségek, a 
megélhetési feltételek, a vidéki embereket a városokba tömörítették. Az új évezred elején a 
városban élő emberek ezt a folyamatot megfordították. Megfigyelhető ez a tendencia a 
nagyvárosokból a természetes és teljesebb élet reményében a város környéki településekre 
költözési folyamatában (dezurbanizációs folyamat). Aki a Hegyháti régió városaiból Ózd, 
Eger, Kazincbarcika (a jelenlegi lakógépeikből) e vidéken szeretne vásárolni telket, vagy egy 
jó állagú parasztházat hétvégi pihenőnek és felújítaná, vagy netán új házat építene, akkor ez 
a Kézikönyv Önnek készült. 

A  Településképi  Arculati Kézikönyvnek a célja: 

 feltárni és bemutatni, megismertetni Önnel a több száz éven keresztül kifinomult 
építészeti értékeket és hagyományokat, 

 a tájegységre jellemző építészeti hagyományt, 

 tiszteletben tartani, erősíteni és javítani a település arculati megjelenését, 

 inspirálni az építtető családtagjait és a tervező kollégákat is, 

 követhető és követendő példákat mutatni. 

A Kézikönyv nem tartalmazza és nem helyettesíti az építési szabályokat. A tervezésre 
vonatkozó rendeleteket, településrendezési terveket, valamint a helyi építésügyi hatóság 
állásfoglalásait.  A Kézikönyv előírásai nem jelentenek kötelező direktívákat, csak arra kívánja 
felhívni a figyelmet, hogy azt a sok népi építészeti értéket és hagyományt, amit őseinktől 
kölcsönbe kaptunk és nap, mint nap gyönyörködhetünk benne, leporolva, a korszerű 
igényekhez igazítva kívánjuk az unokáinknak tovább fejlesztve visszaadni. Az érték mérhető, 
a szépség látvány, a célszerűséget az élet fogja igazolni. 
A XX. század végén a rohamos iparosodás, a városba tömörülés, a hagyományos falusi 
életforma változása, a maradók és az elmenők viszonya, emberöltők munkájának 
emlékanyagát halálra ítélte, sőt a bontás, átépítés vagy a kihaló települések helyzete ezt az 
ítéletet már végre is hajtotta!  A lassú vagy gyors pusztulást megállítani lehetetlen, mert az 
öregségnek a halál a vége, de az emlékek és értékek megtartása, rögzítése, megőrzése, 
átörökítése kötelesség! Sokan mondják, hogy a népi építészet a jelenben, mint teremtő erő 
már nem létezik. Ami van az emlék, amit a múltat megőrizni nem kívánó igénytelenség 
elporlasztott. Jelen korunkban a falusi lakosság várost néző szemében a saját 
népművészettel teli háza, a szegénység szégyellni való, bontásra érett rosszá vált. Mindaz a 
józan építési logika és teremtő akarat formailag eltűnt, ami a községek építészetének új 
éltetője lehetett volna. 
Bízunk abban, hogy a letűnőben lévő népi építészet teremtő ereje - a népzene, néptánc 
hagyományőrző újjászületéséhez hasonlóan – visszatér a kortárs szereplőinek gondolataiba 
és kívánságai közé. A születendő tervekben újra megjelennek azok a régi kifinomult formák, 
amelyek a községeink arculati megjelenését fogják eredményezni. 

Ezúton szeretnénk megköszönni azon polgártársainknak, akik a Kézikönyv elkészítéséhez, az 
értékek feltárásához, településtörténeti leírásokkal, információkkal és javaslataikkal hathatós 
segítséget nyújtottak a jobb településképi arculat eléréséhez. 

                         A szerzők 


