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Az ingatlan leírása 

 

A megvédeni, felújítani kívánt ingatlan Bánk község főutcáján található. Címe: Petőfi út 27. 

Helyrajzi száma: 168. 

 

Az ingatlanon jelenleg két épület található. Az egyik a lakóépület, a másik az úgynevezett 

„nyári konyha” kis épülete. A telek udvarán valamikor álltak gazdasági épületek, amelyek 

azonban mára immár lebontásra kerültek. 

 

 
 

Az épület az utcafront felől 

 

A lakóépület az utcával párhuzamosan fut. Bejárata az udvar felől van. Egy tipikus három 

osztatú, soros alaprajzú falusi ház. A bejárat a pitvarba nyílik. Ezt használták konyhának az 

utóbbi időben. A pitvar belső felében egykoron szabadkéményes megoldású kéményalja 

helyiségrész lehetett. Valószínűleg innen fűtötték a jobbra, balra nyíló szobák kemencéit, vagy 

egyéb fűtőeszközeit. A mennyezet fagerendás az egész épületben. 

 

 
 

A tisztaszobában, az egykori kemence helyén, ma cserépkályha áll. 



A pitvarból jobbra nyílik a „tisztaszoba”. Az ünnepi szoba, vagyis a tisztaszoba egyfajta 

reprezentatív helyiségként szolgált. Legtöbbször ebben a szobában alakították ki a szentsarkot 

a házi oltárral, ide kerültek fel a falra a legszebb falitányérok és családi képek, de volt benne 

díszített ülősarok és szépen bevetett ágy is. A tisztaszobában akasztották fel a képek mellett 

azokat a fotográfiákat is, amikre büszkék voltak. Az épület és a telek méretéből arra 

következtethetünk, hogy egykori tulajdonosai nem tartoztak a falu legmódosabb lakói közé. Így 

a tisztaszoba funkciója sem biztosan valósulhatott meg. A helyiségnek az utca felé nem, csak 

az épület udvara és homlokfrontja felé nyílik ablaka. 

 

A pitvarból balra nyílik a lakószoba. E helyiségnek már az utca felé és az udvar felé is nyílik 

ablaka. Mindkét szobában lényegében azonos típusú bútorok és egyéb tárgyak szerepeltek. 

Ülőbútor mindenképp volt benne, s természetesen asztal és ágyak is. A két szoba közti 

különbség főleg a díszítettségben és a használati módban volt az egyező elrendezés mellett. 

 

 
 

A lakószoba részlete 

 

 

Az épülethez egyszerű, s az udvari homlokzatot szegélyező odaltornác csatlakozik. A tornác 

mellvédje téglából épült. Valószínűleg ez újabb megoldás, az eredeti fából készülhetett. A 

bejárat mellett található a padlásfeljáró – eredetileg ajtóval fedett – mélyedése. Az épület 

tetőzete hódfarkú cseréppel van borítva.  

 

A főépületnek még egy szobája van. Ennek ajtaja az udvarról nyílott. Eredetileg a termények, 

élelemek tárolására szolgálhatott kamraként. Miután ablakai is nyílt az utcafrontra, a 

későbbiekben külön bejáratú lakószobaként használhatták. 

 



 
 

A padlásfeljáró létrafülkéje 

 

 
 

A tetőzet hódfarkú cserepezése 



 
 

Faragott eresz-szegély 

 

 
 

A téglából kirakott oldaltornác 

 

A porta másik épülete a nyári konyha. A falusi házaknál szinte elmaradhatatlan a házzal 

szemben, vagy mögötte álló épület, mely egyfajta másodlagos konyhaként működött, ahová a 

nyári hónapok alatt kiköltöztek, hogy ott végezzék a sütést, főzést, savanyúságok és befőttek 

elrakását, kenyérsütést, disznóvágást, mosást, mosakodást és még sorolhatnánk. A megóvni 

kívánt telken is egy viszonylag nagy méretű nyári konyha található. 



 
 

A nyári konyha épülete 

 

 
 

Részlet a nyári konyha belsőjéből 



Javaslat a helyi védelme alá helyezésre 

 

Az építészeti értékvédelemnek a védelem tárgyától és hordozott értékétől függően több szintje 

van. Az építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeit nemzetközi (egyetemes), országos 

(nemzeti) és helyi építészeti örökség részeként kell kijelölni (védetté nyilvánítani), fenntartani, 

megóvni. Az épített örökség, illetve építészeti érték fogalmát, mint alapfogalmat az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény határozza meg. Azok 

az építészeti értéket képviselő alkotások tehát, melyek egy település vagy településrész múltját 

tükrözik, meghatározó jellemzőit hordozzák mind a helyi épített örökség részét képezik. 

Az az építészeti érték tehát, mely az ország történeti múltja, kulturális öröksége 

szempontjából nem meghatározó, azonban hordozott értékei alapján az adott település, illetve 

közösség identitása, és története szempontjából kiemelkedő, vagyis a helyi építészeti örökség 

részét képezi nem műemléki, hanem helyi védelemben részesülhet. 

A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, 

fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata. 

A helyi építészeti örökség azon eleme áll tehát helyi védelem alatt, melyet az 

önkormányzat településképi rendeletében védetté nyilvánít. A helyi védelem célja a település 

szempontjából hagyományt őrző, az ott élt és élő emberek, közösségek munkáját és kultúráját 

tükröző sajátos megjelenésű, a településképet meghatározó építészeti és táji érték megóvása 

[1997. évi LXXVIII. tv. 57. §; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 23/A. §]. 

A helyi építészeti értékvédelem legfontosabb célja a védett érték megóvása, fenntartása 

az utókor számára, vagyis annak a jogi eszközökkel történő biztosítása, hogy a védelem tárgyát, 

az értéket képviselő örökséget ne lehessen megszüntetni, elbontani vagy elépíteni, legalábbis 

kontroll nélkül. 

Mindezen törvényi alapok és lehetőségek figyelembevételével a szóban forgó ingatlant 

alkalmasnak tartom a helyi védettség alá helyezésre. 

 

Indoklás 

 

Szlovák hagyományok 

 

A település számára mindig is fontos volt az őseiktől örökölt szlovák hagyományok őrzése. 

A mohácsi csatavesztés után a török veszedelem 1544-ben elfoglalta az egész térséget. 

Az 1553. évi összeírás már jól szemlélteti az előző évi várháborúk nyomán támadt pusztulást. 

Bánk lakosai is nagyrészt elpusztultak, s az életben maradottak is messze vidékre menekültek. 

Elnéptelenedett a falu, s vele pusztultak házai, sőt lerombolták a falu templomát is. A nógrádi 

szandzsák 1579. évi részletes adójegyzéke - mely az apró pusztákat is felsorolja – már nem 

tartalmazza Bánkot.  

 Megyénk jeles monográfusa, Mocsáry Antal így ír 1820-ban megjelent munkájában: "a' 

Nógrád várából kegyetlenkedő Törököknek súlyos járma alatt ezen helység is, sok más 

helységekkel egészen eltörültetett, és a' még életben maradt lakossai széljeloszlottak". 

 1699-ben az akkori földbirtokosok – a Zichy és a Balassa család tagjai – újra telepítették 

a falut a Felvidékről, Túróc megyéből érkező evangélikus szlovákokkal.  

 A régi templom helyett az evangélikusok 1784-ben újat építtettek. Tornyát 1848-ban 

emelték fel 35 méter magasra. Bánk népéről az említett forrás így fogalmaz: „ Mostani lakosai 

szorgalmatosak a’ paraszti munkában, sok irtásaikat használják, mert a’ szántó földek kevés 



javítás mellett jók. Bár nem nagy haszonnal, fáradoznak is a’ szőllő-mívelésben, még sem 

tsüggednek meg.”  

 

A szlovák hagyományokat máig őrzi a település. E törekvésnek legkiemelkedőbb példája a 

minden évben megrendezett nemzetiségi találkozó. 1966-ban született meg a döntés, hogy a 

Rétsági Járásban szép számmal működő nemzetiségi együttesek évről-évre rendezzék meg 

találkozójukat, felvonulással, tánccal, énekszóval. A rendezvény népszerűségét látva nyerte el 

a megyei rangot. Ekkor készült el a bánki víziszínpad, s a korábbi nemzetiségi seregszemle ettől 

kezdve fesztivál jelleget öltött. Az egyre bővülő, gazdagodó rendezvénysorozat elismeréseként 

1984-ben elnyerte a lehetőséget, hogy megrendezze Bánk az országos találkozót. Az országos 

találkozóra megépült az 1500 nézőt befogadni tudó nézőtér és az új színpad is. 

 

Bánkon található egy tájház. A benne lévő Szlovák Nemzetiségi Kiállítás egy régi 

szabadkéményes parasztházban mutatja be a helyi szlovákság XIX. századi életét, viseletét, 

berendezéseit, használati tárgyait. A tájház a kerítését hasított akácfából fonták. A XIX. század 

végén épült vegyes falazatú, poltári cseréppel fedett szabadkéményes parasztházban a környék 

zömében evangélikus szlovák lakosságának életét mutatják be. A szoba, a konya és a kamra 

berendezése egy közepes gazdaságú, gyermektelen házaspár otthonát tárja elénk XX. század 

eleji állapotában. 

 

A bánki evangélikus temetőben is gyakorta megjelenik a régi sírköveken a fűzfa-ábrázolás, a 

csillag és virág motívumok mellett. Az ősi – gyakorta még szlovák nyelvű – sírokat egy kiváló 

kezdeményezésként elhelyezték a temetőbe felvezető út két oldalán. Sajnos a legtöbbjük 

romhányi homokkőből készült, így némelyik elolvasása ma már alig-alig lehetséges. 

 

Bánk község Önkormányzata úgy határozott, hogy az ország számos településéhez hasonlóan 

számba vette mindazon értékeit, amely a település múltját és jelenét meghatározzák. Az e 

törekvés mentén elkészült értéktár nagyon jól szemlélteti azt a tényt, hogy a szlovák 

hagyományok sok szálon élnek tovább a nyelvhasználatban, az ünnepi viseletben, a 

szokásokban, vagy a gasztronómiai különlegességekben egészen a mai napig is. 

 

Helyi identitást erősítő lehetőségek 

 

A bánki szlovák hagyományok őrzésének újabb lehetőségét nyújthatja az egyedi védelem után 

felújított épületegyüttes. Helyszínt nyújthat a Bánki Szlovák Önkormányzat által szervezett, 

helyi identitást növelő, hagyományőrző foglalkozásoknak. 

 

A szlovák kézműves hagyományok a jeles napokhoz fűződő szokások megismertetési helyéül 

szolgálhat a nyári gyermektáborok tanulói számára is. 

 

Bánkon máig élnek a szlovák múltból eredő gasztronómiai hagyományok. Ezek elkészítésének, 

továbbadásának közösségi helyszíne lehet a nyári konyha. 

 

Javaslatok a felújításhoz 

 



Az épület rendbetételekor elsőként a tetőzet kijavítására kell törekedni, hogy a vályogfalak 

omlását megállítsák. Szerencsés volna, ha a tetőzet anyag hasonló cserepezéssel lenne 

megoldva. 

 

A tornác hiányzó részeit hasonló téglafalazással volna célszerű kiegészíteni, de ennek festése 

szerencsésebb volna fehér színre. 

 

Az épület hátsó – leomlott – falát újra kellene falazni. Ugyanakkor szerencsés volna ezt is 

összenyitni a lakószobával, Ilymódon a fogadótéren kívül három közösségi tér volna nyerhető 

a működés számára. 

 

 
 

Az épület hátsó, leomlott fala 

 

A porta bejáratánál lévő kapu egyik oszlopa áll még, de a másik eltörve fekszik az udvaron. Jó 

volna ezt felújítva visszaállítani, s léckerítéssel kitölteni a kapuszárnyakat. A kapuoszlop 

romhányi homokkőből készült, s bele van vésve az állításának évszáma. 

 

 
 

A kapuoszlop évszáma: 1905 



 

A ház maga kevés építészeti különlegességet mutat. Éppen ezért volna szükség a mégis 

meglévő motívumok megőrzésére. Ennek eleme lehet a faragott eresz-szegély megtartása, 

kiegészítése. 

 

Összegzés 

 

A fentiek összefoglalásaként úgy gondolom, hogy a bánki, Petőfi út 27. szám alatti ingatlan 

méltó arra, hogy helyi védettséget élvezve, újabb hagyományőrző, identitás növelő helyszínné 

váljon.  

Mindezek miatt javaslom Bánk Község Önkormányzatának, hogy az ingatlant helyezze helyi 

védelem alá, hogy az az eljövendő generációk számára is megőrizze büszkén vállalt 

nemzetiségi kultúrájukat.  


