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ELŐZMÉNYEK 
 
Balogh Vilmos Murakeresztúr, Kossuth Lajos u. 44. szám alatti lakos/tulajdonos a 
Murakeresztúr, Szigeti utca 44. szám 378 helyrajzi számú épület helyi védetté 
nyilvánítására kérelmet nyújtott be az Önkormányzat felé, melyben röviden leírta a 
jelenleg tájházként üzemelő épület állapotát. 
 

 
 
 
Az épület nem szerepel a 100/2017. (XII.28) önkormányzati határozattal jóváhagyott 
Murakeresztúr Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) helyi egyedi védelemre 
javasolt építészeti értékei között, ezért a 15/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelettel 
jóváhagyott Településkép védelméről szóló rendelet (TKR) sem tartalmazza, továbbá 
korábban sem tartalmazta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm rend. 
(Kr.) 23/B. § előírásai szerinti értékvizsgálat, értékleltár, örökségvédelmi 
hatástanulmány.  
 
A Kr. 23/C. § kimondja, hogy „a helyi védelem a 23/B. § szerinti értékvizsgálatban 
szerelő helyi építészeti örökségre terjedhet ki”, továbbá a TKR 5.§ (2) bekezdése 
előírja, hogy „a helyi védelmi eljáráshoz az Önkormányzatnak értékvizsgálatot kell 
készíttetnie. Az értékvizsgálatot építész vagy szakértő végezheti.  
 
Az Önkormányzat az értékvizsgálat alapján dönthet a védelem alá helyezésről és a 
hatályos TAK és TKR módosításáról a Kr. 28.§-a szerint.  
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Az értékvizsgálat tartalmára a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokól 
szóló 68/2018. (IV.9.) Korm rendelet 4. melléklete ad iránymutatást „a műemléki 
értékre vonatkozó értékvizsgálati dokumentáció adattartalma” alatt. 
 
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
 
A Murakeresztúr, Szigeti utca 44. szám 378 helyrajzi számú épület Kollátszeg 
településrészen található. A településrész a Mura és a Kanizsa-patak egykori 
árterében - halász és pákász tanyák helyén – jött létre. A településrész már az első 
katonai térképen is látható halmaztelepülés. A Mura gyakran elöntötte, a járványok 
és lakosság elvándorlásai miatt csak 1770-es évekre válhatott jelentős településsé, 
ahol még majorság is működött. A lakosságot a betelepült horvát családok alkották.  
Kollátszeg az 1820-as években komoly szegényedésnek indult, mivel sokan 
Keresztúrra költöztek. Keresztúr rohamos fejlődést 1860-ban a Déli Vasúttársaság 
Pécs-Nagykanizsa vonala biztosította a vasútállomással. Kollátszeget 1874-ben 
csatolták Keresztúrhoz.  
 
A történeti térképek alapján a településrész Kolatcsek néven az első katonai 
térképen (1763-1787) már szerepelt és a mai település kusza halmaz szerkezetét 
mutatja. A telek még nem azonosítható a térképen bár a Szigeti utca beépültnek 
látszik.   
 

1. katonai felmérés (1763-1787) (Forrás: http://mapire.eu/hu/) 2. katonai felmérés (1806-1869) (Forrás: http://mapire.eu/hu/) 

 
A második (1806-1869) és harmadik (1869-1887) katonai felmérésen sem 
azonosítható be pontosan a telek, de csak a második katonai térképen lehetett 
beépült.  
 

3. katonai felmérés (1869-1887) (Forrás: http://mapire.eu/hu/) 1865-ös kataszteri térkép (Forrás: http://mapire.eu/hu/) 
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A Habsburg Birodalom XIX. századi kataszteri térképe jól mutatja a telkek 
beépítését. Az 1865. évi felmérés szerint a jelenlegi épület helyén egy hosszúház 
állhatott de nagyobb előkerttel. A házas telekrész mögött volt a gazdasági telek. Az 
épület építőanyaga földalapú – vályog – lehetett, melyet az épület sárga színnel való 
kitöltése jelez a térképen. Az épületek a nyugati, észak-nyugati, északi oldalhatáron 
épületek. A halmazos szerkezet miatt a gazdasági telek - ólak, istállók, pajta, a 
házikert és gyümölcsös - viszonylag rövid volt. A szántók a belterületen kívül voltak. 
 

Google térkép Forrás: Google.hu 
 

1865-ös kataszteri térkép és a Google térkép átfedése Forrás: 
http://mapire.eu/hu/) Google.hu 

 

HELYI VÉDETTÉ NYÍLVÁNÍTÁS ADATOK 

Település:  
Murakeresztúr-Kollátszeg 

Cím: 
Szigeti utca 44. 

Helyrajzi szám: 
378 

Védelem típusa, foka: 
egyedi, H1 

Építmény megnevezése: 
épület 

Építmény eredeti 
funkció: lakóépület 

Jellemző datálás: 
építés: 1944 
átépítés, bővítés: 1968 

Védelem kiterjedése: 
teljes épület 

Tulajdontípus: magán Építmény jelenlegi 
funkciója: tájház 

Kiegészítő datálás: 
20. század közepe 

Védetté nyilvánító 
rendelet száma: 

Beépítési mód: 
oldalhatáron álló 

Szintek száma: 
egy 

Építmény karaktere:  
falusias zalai építési mód 

Nyilvántartási szám: 

Építmény rövid leírása: 
 
Az épület utcára merőleges észak-nyugati oldalhatártól ereszcsurgóval épült 
oromfalas, nyeregtetős parasztház kis előkerttel. Az eredeti szoba konyhás 
pitvaros ház egy hátsó szoba és kamra építésével három osztatúvá vált. A 
pitvar udvar irányú, csonka kontyolt tetős bővítésével az épület „T” alaprajzú 
lett. Az épület eredeti állapotban megmaradt szerkezetei az alábbiak: az 
utcai szoba, konyha tölgyfa keretváza és vert vályog falazata, az utcai 
szoba és konyha fölötti födém mestergerendás, ritkított deszka mennyezete, 
a sározott szalmás agyag padlás, a sározott döngölt agyag padozat, a 
beépített pallótokos, hat üvegszemes kétszárnyú ablakok és váztáblázatos 
ajtók.  

Tervező: nem ismert 
 

Kivitelező: nem ismert 

Korrekciós javaslat:  
 
Tájházként való hasznosítása a belső berendezések és az épület jelenlegi 
állapota miatt megfelelő. A teljes épület H1 védelemre javasolt. A külső 
homlokzaton az ablakokról javasolt levenni az utólag felhelyezett díszesen 
faragott szemöldökdeszkát. 

Állapot: 
jó 

 



5 
 

A Szigeti utca 44. számú 378 hrsz. telek jelenlegi beépítése. 

 

A BEÉPÍTÉS JELEN ÁLLAPOTA 
 
Az épület utcára merőleges „T” alaprajzú háromosztatú hosszúház, mely az észak-
nyugati oldalhatártól ereszcsurgóval eltartva áll az észak-kelet dél-nyugati irányú 
szalagtelken. A telek lejtése az utca felé kb. 3 %. A telek a Szigeti útról a dél-nyugati 
telekhatár felől tárható fel. Utcai kerítése alacsony 1m-es faléc kerítés 
személybejárati és gépkocsi behajtó kapuval, a többi oldalhatáron drótfonat található. 
A telek vezetékes ivóvízzel, elektromos árammal és szennyvízzel ellátott.   
 
A telken az épülettel szemben lábakra állított talpas keretvázas, vessző fonattal 
határolt kukorica kas áll. Ezt a tulajdonos állíttatta a dél-keleti oldalhatárra 
merőlegesen. A nyeregtető fedése a házhoz hasonlóan égetett hornyolt cserép. 
Kitámasztását a tulajdonos az 1968-as átépítésből megmaradt és az épület 
vályogfalának merevítésére szolgáló keményfából készült íves könyökfákkal oldotta 
meg (lásd képek). Egyéb tároló építmény nem található a telken.  
 
AZ ÉPÜLET TÖRTÉNETE  
 
Az épületet 1944-ben egy szegény paraszti sorban élő család részére építették. Az 
eredeti épület szoba konyhás volt pitvarral. Később 1968-ban bővítették a házat a 
hátsó kert felé egy szobával és a padlásfeljárós kamrával és a pitvart az udvar irányú 
beépítéssel. A bővítéssel az épület jellegzetes háromosztatú, „T” alaprajzú lett. A 
pitvar beépítése lett a kódisállás (koldusállás).  
 
Az eredeti épület vert vályog falazatát gerenda keret tartja. A csapolások  még az 
eredeti fa szegezéssel készültek. Az épület eredeti állapotát a bővítés előtt készült 
fényképek mutatják. Egyéb történeti anyag az épületről nem készült és a Zala 
Megyei Levéltárban sem került elő. 
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A bővítés előtti állapotról készült külső fényképek az épületről. ezen még látható az 
épületsarkok vakolathúzásos kiemelése.  
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BELSŐ TÉRALAKÍTÁS, TÉRELHATÁROLÁS 
 
Az épület jelenlegi téralakítása a „T” alaprajzot követi. A két helyiséges épületet 
eredetileg az oldalkert felől lehetett feltárni, a nyitott fedett pitvarból nyílt szemben a 
konyha, balra az utcai szoba. A bővítéssel a pitvar az oldalkert felé bővült. Az épület 
bejárata az utcával szembe került. A lépcsős kódisállás a fedett bejáratból és egy 
előtérből áll. Az előtér a régi pitvar bővítése, innen balra a régi utcai szoba, szemben 
a régi konyha, jobbra az új szobával bővült helyiség nyílik. Az oldalkert felől 
közelíthető meg a korábban kamraként funkcionáló padlásfeljárós helyiség, mely 
jelenleg kézmosós előtérrel rendelkező WC-t tartalmaz. 
 
A külső térelhatárolás történeti áttekintését az alábbi alaprajzi vázlat mutatja. 
 

Az alaprajz szerint az eredeti két helyiséges épület utcára merőleges fa 
keretszerkezete és a vályog fal eredeti állapotában megmaradt. Ugyancsak 
megmaradt a mestergerendás fa födém a szarufás fedélszékkel. Eredeti állapotúak a 
pallótokos hat üvegszemes ablakok és a váztáblázatos ajtók. A konyha ajtó felül két 
üvegszemmel készült.  
 
Az utcai tégla oromfal alatt, valamint a kéményfal és hátsó falazat a keretváz 
megtartásával tégla kitöltést kaphatott, vagy részben teljesen tégla falazattá vált az 
1968-as átépítéskor. Ekkor készült a pitvar bővítése és az abból jobbra nyíló új 
szoba, és a hátsó fronton a kamra a padlásfeljáróval. A bővítések falai már tégla 
szerkezettel készültek a kornak megfelelő alapozással és tetőszerkezettel. 
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FELMÉRÉSI TERVEK 
 
Alaprajz és metszetek 

Homlokzatok  
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SZERKEZETEK ISMERTETÉSE 
 
Alapozás 
Valamennyi fal alatt régi zsalukő lábazat és beton alap található, feltehetően az 
1968-as átépítés óta.  
 
Falak 
A teherhordó falak közül az utcai szoba két hosszanti fala maradt meg eredeti 
állapotban. A fa keretvázas vert (csömöszölt) vályog falat – az eredeti építtető szerint 
- 90 cm-ként a szarufa kiosztásnak megfelelően fa oszlopokkal erősítették, 
sarkokban ferde ívelt könyökfákkal merevítették, majd a vályogot bedöngölték. (A 
bejárat melletti külső falon az ívelt könyökfa a homlokzaton a meszelés alatt egy 
fotón látható is.) Mivel a telek árvízveszélyes területen áll, ez a minden irányban 
merevített vázszerkezet hasznosnak bizonyult, ha a vályogfal le is omlott a ház 
értékes faszerkezetei és teteje megmaradt. A szakirodalom szerint feltehetően 30 
cm-ként karók is kerültek a vályogfalba. Amennyiben talpgereda nem készült a 
vastagabb karókat cölöpökként a földbe verték és körbe falazták, majd erre került a 
gerenda keret és a szarufás tető. A sarkokban és a mestergerenda alatt négyzetesre 
faragott keményfa oszlopokkal erősítették a szerkezetet. (Falfeltárás nem készült, de 
a tulajdonos a villanyszereléskor szemrevételezte a szerkezetet, ezt tartalmazza a 
leírás és elmondása alapján talpgerenda nem készült.)  
A csapolások hagyományos ácskötések, a faszegek is a szerkezetnek megfelelően 
tölgyfából készültek.  
Az eredeti épület többi fala az 1968-as bővítéskor részben a fa keretszerkezet 
megtartásával téglával lett kifalazva, vagy tégla falazattá átépült. A bővítés falazata is 
tégla fal, valamint az oromfalak is téglával falazottak. 
 
Szigetelés 
Csak a kézmosó és WC padozatában készült kent szigetelés. 
 
Födém 
A födémek eredeti állapotukban maradtak fenn. Az utcai szobában és konyhában 
fagerendás födém lett kialakítva. A fagerendák tetejére ritkított deszkaborítás került 
és erre kb. 10 cm vastagságban több rétegben vályogtapasztást hordtak fel, mely tűz 
elleni védelemként és hőszigetelésként is funkcionált. A szobában a 15/18 cm-es 
gerendák 25/33 cm-es a két ablak között induló mestergerendára terhelnek. A 
mestergerenda padló szinttől való magassága 2,40 m.  
Az udvari szoba a bejárat, a kézmosó és WC födéme gerendás fa födém alul 
nádazott stukatúros mennyezettel.  
 
Tető 
A tetőszerkezet hagyományos fa szerkezetű nyeregtető 45 fokos hajlásszögű üres 
fedélszékkel. Az utcai szoba felett a fa tetőszerkezet a vályogfalak keretszerkezetére 
szerkesztett szarufás üres fedélszék viharléccel. A fa födémgerendák  80-90 cm-es 
támaszközzel a tetőszerkezet szarufáit is tartják, un. szarufás tetőként., a szarufák 
végei nem látszanak. A többi helyiség felett a szarufák végei túlnyúlnak, látszanak. A 
csapolások hagyományos fa kötésekkel és fa szögezéssel készültek. 
 
Tetőfedés 
Égetett hornyolt cserépfedés. 
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Nyílászárók 
Pallótokos egy és kétszárnyú (utcai homlokzaton hat üvegszemes) ablakok felmérés 
szerinti üvegosztással. Egy és kétszárnyú pallótokos váztáblázatos ajtók eredeti 
kovácsoltvas pántokkal.Az utcai ablakok és a bejárati bővítés ablaka fölé utólag 
díszes szemöldök deszka került. Utólag készültek az utcai ablakok zsalutáblái is. Az 
épület nyílászárói eredeti állapotban megmaradtak sötétbarna mázolással. Az 
ablakpárkányok kívül, belül fából készültek. 
 
Homlokzat 
A homlokzatokon a sötétbarna 35-80 cm lábazat felett fehér meszelés, az 
oromfalakon kb. 30 cm-es vakolat húzás a tetőszerkezet alatt. A két szellőzőlyukas 
oromfalak cseréppel fedett, osztópárkánnyal készültek.  
 
Padozatok 
Utcai szoba, konyha és bejárat (kódisállás) padlója sározott döngölt agyag. A udvari 
szoba hajópadló, a régi kamrából kialakított kézmosó előterű WC mázas kerámia 
burkolatú. 
 
Kémények 
Az épületben két falazott oroszkémény található. Egy kémény az utcai szoba és a 
konyha közötti falban két tüzelő berendezés részére, egy kémény az udvari szoba és 
a kézmosó közötti falban egy tüzelő berendezés részére épült. Tüzelő anyaguk fa.  
 
Az épület történeti értéket képviselő szerkezetei a leírásban aláhúzással vannak 
jelölve, a leírásban történő részletezéssel! 
 
BEÉPÍTETT TÖRTÉNETI BERENDEZÉSEK 
 
Az épületben eredeti beépített történeti berendezés nem maradt fenn. A tulajdonos 
az utcai szobában búbos kemencét, a konyhában rakott tűzhelyet épített. A tűzelő 
berendezések fa fűtőanyaggal működnek, anyaguk, szerelvényeik az épület eredeti 
korának megfelelően agyag felhasználásával és kovácsoltvas szerkezetekkel 
készültek. A búbos kemence felfűtése a konyhában kialakított fűtési rendszerrel a 
meglévő kéménybe kötött. A kettős rakott tűzhely ugyancsak a konyhából fűthető, 
melegen tartó polccal.  
 
Az épület a tájház funkciónak, a falusi életet reprezentáló és a paraszti eszközöket 
gyűjtő tulajdonost dicsérő berendezésekkel felszerelt (ágyak, asztalok, székek, 
képek, lámpák stb. pl. csizmahúzó, rokka, drótos tál).  
 
ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 
 
A TAK ajánlásait figyelembe véve - mely a helyi védelemre javasoltaknál az 
alábbiakat emeli ki az Örökségünk fejezet helyi építészeti értékek címszó alatt – 
 

„A védelem formajegyei a külső látványra értendők, melyben az alábbiak részletek szerepelhetnek: kódis állásos 
háromosztatú alaprajz, egyszerű nyeregtető bádog szellőző nyílásokkal, cserépfedéssel, tömör tégla falazat, 
évszámos, két szellőző nyílásos oromfal, különleges homlokzat architektúra, hat szemes ablakok, arányos 
szerkezet és homlokzat.’’ 

 
a fentiek szerint a teljes épület H1 jelű helyi védelme javasolt. 
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Értékes, feltétlenül megtartandó alkotórészek, tartozékok  
 
Az épület teljes egésze, beleérte a homlokzati kialakítást, a külső és belső eredeti 
állapotban megmaradt nyílászárókat, a padozatokat – utcai szoba, konyha és 
kódisállás, padlás, a mészfestést és sározást, a kovácsoltvas szerkezeteket, a 
falazatokat és tetőszerkezetet a cserépfedéssel, a külső kémények vakolás nélküli 
tégla architektúráját, az épületen jelenleg használt színezést. Megtarthatók továbbá 
az utólag beépített tüzelő berendezések és egyéb használati eszközök. 
 
Az érték megjelenését zavaró (utólagos) alkotórészek, tartozékok 
 
Megfontolandó a főhomlokzat ablakai és az utcai szoba oldalkertre néző ablakai 
felett utólag elhelyezett fűrészelt díszes szemöldök deszka eltávolítása. Továbbá a 
váztáblázatos ajtók vasalatainak cseréje korhű anyagúra. Az ablakok kétrétegűvé 
történő visszaállítása is javasolt. 
 
Megfontolandó továbbá a stukatúros mennyezet eltávolítása a feltehetően gerendás 
ritkított deszkázatú födémek alatt. Továbbá eltávoltandók a „szokásos” falon kívül 
elhelyezett gépészeti elemek, vagy legalább az épületnek megfelelő eltakarás 
javasolt. Az épület belső tereinél is fokozottan figyelni kell a gépészeti vezetékek 
eltakarására. 
 
Az épület használatára vonatkozó javaslat 
 
Az épület a jelenlegi a tájház funkcióra szerkezeteivel és berendezéseivel megfelelő. 
 
Források, bibliográfia 
 
Murakeresztúr Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) 100/2017. (XII.28) öh. 
Zala Megyei Levéltár – adatbázisok- helytörténeti lexikon www.zml.hu  
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