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Bevezető

Nagy örömmel és büszkén nyújtom át 
Önöknek a település értékeit bemutató 
Településképi Arculati Kézikönyvet.
Tarnabod közigazgatási területén 
található épített és természeti elemeket 
rögzítik e Kézikönyvben, nem feledve 
azt azonban, hogy múltjából, emlékeiből 
élő falu ma nem építészeti irányt mutat, 
helyette azonban értékként megjelenik 
a kultúrája, az emberi összetartozás, 
összefogás, a befogadás példája.

A jövőt tekintve a Kézikönyv útmutatást 
nyújt a jövőbeni fejlesztések, felújítások, 

építkezések számára, egyúttal régről 
maradt örökségünk hagyományait 
mutatja meg az utókor számára.

Környezetünk elemeit házunkat, 
kertünket, utcáinkat, tereinket 
alakíthatjuk olyanná, amilyenné 
szeretnénk, amelyet utódaink is szeretni 
fognak.

Gyökereinkre épülő, de reális 
fejlesztéseinkhez mostantól ajánlom 
Tarnabod település Településképi 
Arculati Kézikönyvét!
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A község határában számos újkőkori telepet ismernek. Itt tártak fel először 
hazánkban rézkori telepet. A Tarna mentén késő bronzkori és kora vaskori 
telep leleteit gyűjtötték össze. A Téglásban nagy szkíta temető pusztult el. Több 
szarmatakori telep nyomai előtűntek, az itteni szarmatakori sírok leletei múzeumba 
kerültek. A Báb-tanya Árpád- és későközépkori településen áll.
Bod, Bood néven fordul elő az 1446.évi és későbbi oklevelekben. Pusztabáb is 
lakott falu volt a középkorban, nevét p.Baab alakban 1311-ben említi első ízben 
okleveles forrás.
Eger 1552.évi ostroma során a törökök elpusztították, de már két évvel később újra 
lakják.
Báb falut is 1552-ben pusztították el a törökök, de az nem népesült be többé.
1600-as években kisnemesek és jobbágyok lakják, az 1672.évi összeíráskor is 
kuriális falunak tekintik.

A Tarna-folyó szabályozás előtti kanyarulatába épült halmazfalu, középen ovális 
térrel, ezen középületekkel. Újabban a Kál és Boconád felé vezető utak mentén 
részben úti faluvá fejlődött.
A település magja a templomteret körülölelő két utca a Falu (Gazdaköz) és a 
Fő (Kossuth) utca, mint egykori telkes jobbágyok szálláshelye. Ide csatlakozott 
délkelet felől a zsellérek falurésze, a Hatház (Hatháza utca). Későbbi, XIX.
századi fejlődés eredménye a Tarna partján a Malom szög (Tarna utca), továbbá a 
Kétház vagy Csörszárok-part a Tarna nyugati partján. 1920 majd 1945 után a falu 
délen, a Boconádra vezető út mellékén (Kisberek, Bábi út, beépítése óta Újtelep) 
terjeszkedett tovább. A Hatház táblatelkeinek kivételével általános a szalagtelek, 
gyakran soros elrendezéssel és több lakóházas udvarokkal.

Karakterhatározó 12–13TAK 2017
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A Csörsz árok római irányítással épült szarmata sánc-árok rendszer, egy körülbelül 
1260 km hosszú ókori védőműrendszer Magyarországon, mely mintegy körbekeríti 
az Alföldet: a Dunakanyartól indul, az Alföld északi peremén halad kelet felé a 
Tiszáig, majd Debrecen környékén délkeletre fordulva egészen az Al-Dunáig 
húzódik. 
Az árokból és töltésből álló, faszerkezettel is megerősített védősánccal az Alföldön 
megtelepedett szarmata törzsek építették körbe magukat északon és keleten, hogy a 
germánok északról fenyegető betörései ellen védekezzenek. Az árokról kapta nevét 
a Mezőcsát közelében lévő Ároktő. Innen az árok Füzesabony, Dormánd, Erdőtelek, 
Kál, Átány, Bod, Zsadány, Árokszállás és Csány felé húzódik tovább.

Karakterhatározó
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Helyén középkori templom állt, amely a pápai tizedjegyzékben 1332-ben szerepel. 
A hely azonosságára csak a mai épület nem egészen pontos keletelése enged 
következtetni. 1720-ban kezdték építeni. Barokk stílusú. Egyhajós, keletelt, 
nyugati homlokzati tornyos, poligonális szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt 
nyeregtetős templom. A szentély északi oldalán sekrestye. Csehboltozatos hajó 
és szentély. A hajó nyugatii oldalán síkfödémes karzat. Épült Szent-Mihályi Mihály 
boconádi plébános, illetve az egri püspökség költségén. Tornyot 1789-ben építettek 
hozzá. Műemlék.
Páduai Szent Antal-szobor. A templom kertjében áll. Műemlék.

1792-ben állították a jelenlegi iskola és népház között a jellegzetes kőkeresztet pléh 
Krisztussal. A keresztet 2011-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megbízására 
Németh Bertalan helyi művész újította fel, de a kőkeresztet néhány hónap múltán 
egy óriási vihar ledöntötte, széttörte. A kő talapzata és a pléhkrisztus megmaradt, 
amihez a kőkeresztet fakereszttel pótolták. Egyes helyi vélekedések szerint a régi-új 
kereszt az újrakezdés szimbóluma.

Karakterhatározó
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A lakóház. A falu hagyományosan épített lakóházai általában a vályog falazatú, 
szarufás-torokgerendás tetőszerkezetű, cseréppel fedett, mestergerendás-
deszkás mennyezetű, zárt kéményes, boglyakemencés házak voltak. A fal anyaga 
a XIX.század elejétől a vályog, de a hagyomány szerint döngölt föld falat még 
1900 körül is készítettek. A XVIII. században a népi építkezésben is sokkal 
nagyobb szerepe lehetett a fának és a vesszőnek, minthogy 1759-ben egy itt 
lakó nem kúriája még gerendavázas, sövény falazatú volt. Ugyancsak nemesek 
alkalmazzák először a kőfalazatot is 1834-ben és ugyanott a kő ablakkeretet. Az 
archaikus, szelemenes fedélszék volt jellemző, de az 1920-as években még volt 
használatban egész, egyenes ágasos szerkezet is. A mestergerendás födémet 
a keresztgerendás forma itt nem szorította ki. Az 1800 körüli ház még tapasztott 
födémes, a deszkamennyezetek pedig az 1950 után elterjedt “tömbházak” építéséig 
mestergerendával együtt általánosak voltak. A helyi, természetes tetőfedő anyagok, 
a nád és a zsúp viszonylag korán átadták a helyüket a cserépnek. A XIX. század 
általánosan használt tüzelőberendezése, a szabadkéményes boglyakemence 
korunkra módosult, a kéményeket lezárták (kaminkéményekké) és a kemencéket is 
jórészt kitették az udvarra. Az előbbi folyamat az 1930-as években, az utóbbi 1945 
után kezdődött.

Gazdasági épületek. Az istállónak mind az alföldi, különállóan épített, tüzelős 
formája, mind a lakóházzal egy fedél alá épített formája használatos. Utóbbi a 
pitvarból nyíló istállóból fejlődhetett ki ,mert ennek a példányára még emlékeznek. 
A nagyobb gazdák udvarára jellemző a házzal szemben felállított, gerendavázas 
zsilipelt falú, zsúppal fedett búzásház, a “hambár”.

Karakterhatározó
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Tarnabod valaha jómódú településnek 
számított a Tarnaságban. A „zsíros” fekete 
föld gazdagodó parasztfamíliákat tartott 
el. Elsők között volt itt vezetékes víz, 
csatorna, műút.
Viszont az 1974-es árvíz idején a Tarna 
elmosta a Tarnazsadányi cigánysort, és 
egy párthatározat
alapján 60–70 családot Tarnabodon 
telepítettek le. A következő évtizedekben 
az eredeti lakosok
jó része elköltözött a faluból. 
A rendszerváltozáskor megszűnt a helyi 
tsz és gyakorlatilag az összes környékbeli 
munkahely. Közel 100 százalékos volt a 
munkanélküliség, ráadásul katasztrofális 
a közlekedés, naponta mindössze egy-két 

busszal lehetett utazni, a munkásjáratok 
már be sem jöttek a településre.
A folyamat eredményeképpen az egykor 
virágzó helységből, a hevesi kistérség 
legszegényebb települése lett.

Az évek során utcák tűnnek el. Az 
elmenekülő emberek lakatlan házai 
áldozatául esnek
a szegénységnek. A tél folyamán 
először a bútorokat, a fa padozatot, a 
nyílászárókat, majd végül a tető- és 
födémszerkezetet „hasznosítják” az 
ottmaradtak. A szabadon maradt falakat 
pedig az időjárás rövid időn belül 
erodálja, a ház helyét újra a természet 
veszi birtokba.

A település
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Szegény nagycsaládosok lakhatási problémájának megoldására a település 
számos megüresedett telkén épült szociális lakóház tipusterv alapján. Ezeket a kis 
költségvetésű épületeket egyszerű formavilág, egyszerű szerkezetek jellemzik.  
A paraszti építőhagyomány viszont nem fedezhető fel ezeknél.
A rendszerváltás után állami támogatással (szocpol) alacsony bekerülési költségű 
sorház is épült, amely félkész állapotában mai napig torzóként áll a faluban.

Karakterhatározó
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A falu közepén több száz éve kialakult ovális területen találhatóak az intézmények. 
A templom mellett az általános iskola, az óvoda, a volt népház szabadonálló, a 
polgármesteri hivatal, a bolt és az egykori kocsma épülete zártsorú, hézagosan 
zártsorú beépítéssel, egyszintes kialakítással.
A településközpontot a történeti településrész veszi körül, amely mára szinte 
már csak utcaszerkezetében különbözik az újonnan épült részektől. Az 50-60-as 
években az akkori jómódú község legtöbb portája átépült sátortetős „kockaházzá”, 
majd az épületállomány mai napig tartó folyamatos pusztulásával, a házak 
eltünésével alakult ki az egész településre jellemző kép.
Az fiatalabb településrész merőleges utcahálózata jelentősen eltér a történeti, 
halmazos településre jellemző kusza utcaszerkezettől.
A gazdasági célú, elsősorban mezőgazdasági épületek a település külterületén, a 
falutól nyugatra (Báb-major) és dél-keletre helyezkednek el.

Településképi szempontból meghatározó
területek Tarnabodon

  



     településközpont, intézményi terület
     átalakuló, történeti településrész
     átalakuló, új településrész
     gazdasági célú terület

     településközpont, intézményi terület
     átalakuló, történeti településrész
     átalakuló, új településrész
     gazdasági célú terület
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Pető Zoltánnak – a 700 lelkes, 90 százalékban roma település polgármesterének – 
köszönhetően Tarnabod szociális kísérletek helyszíne. 
Legismertebb a 2004-ben elsőként Tarnabodon indult Befogadó Falu Program, 
amely során nagyvárosi hajléktalanok kaptak lehetőséget új életet kezdeni.
A polgármester kísérletet tett az egykori jótermő föld, a település legnagyobb 
értékének kihasználására is. Közmunkaprogram keretében próbálta bevonni a helyi 
lakosságot a föld megművelésére. De nem járt sikerrel.

Építészeti útmutató helyett

  



A Magyar Máltai Szeretetszolgálat modellje az újrakezdés esélyét kínálja egyes 
fedél nélküli családoknak. Olyan hajléktalan családoknak segítenek letelepülni vidéki 
falvakban, akik rendelkeznek vidéki gyökerekkel, és nem idegenkednek a falusi léttel 
együtt járó állattartástól és földműveléstől. Ingatlanokat vásárolnak a kiválasztott 
településen, a családok pedig szerződésben vállalják, hogy rendben tartják őket, 
művelik a ház körüli földeket, állatokat tartanak, gyerekeiket iskoláztatják, és - nem 
utolsósorban - a befogadó közösség normái szerint élnek. Cserébe munkához 
segítik őket, és minden lehetőséget megadnak, hogy a saját lábukra tudjanak 
állni. Fontos elem volt, hogy a vásárolt ingatlanok a település különböző részein 
legyenek, kizárva az elkülönülést, a ‘kolonizálódást’. A helyi lakosság többsége 
nyitott volt, főleg azért, mert az ingatlan- és a közmunka-, később pedig az oktatási 
programokból profitáltak a tarnabodiak is.

A programmal Tarnabod is nyert; az egykori tsz-iroda (még korábban uradalmi 
kastély) épületében új óvodaszárny, az iskolában számítástechnikai eszközök várják 
a nem kis létszámú gyereksereget. Az egyik volt kocsma csődje után az épületben 
játszóházat és napközi otthont rendeztek be melegítőkonyhával. Mindeközben 
gyermekfelügyelői képzést és elhelyezkedést biztosítottak helyi munkanélkülieknek. 
Jelenlegi terveik szerint új faluközpontot kívánnak kialakítani, és újabb cégeket a 
faluba csábítani. Tarnabod gazdasági talpra állását máris nagymértékben segíti az 
egykori tsz-istálló épületében kialakított elektronikai bontóüzem. 

Befogadó Falu Program - a máltaiak jelenléte

Építészeti útmutató helyett 64–65TAK 2017
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A különböző hátrányos helyzetű célcsoportok problémáinak komplex kezelése nem a 
hátrányokat erősíti.

Tucatnyi szülő tér be ide szinte naponta az ötévesnél kisebb gyermekével, akik 
megtanulják, hogyan kell kezet mosni, mielőtt esznek. Jó étvágyat kívánnak, 
elpakolják maguk után a játékokat, mondókáznak, gyurmáznak. Vérükké válik a 
rendszeresség, és könnyebben szokják meg az óvodát.

Környezetkárosodottak – szaknyelven így nevezik a tarnabodi gyerekek legtöbbjét. 
Jó, ha egyáltalán kerül otthon meleg étel az asztalra. Sokaknál főzni sincs hol. 
Ruhára adományból jut. „Itt nincs lent meg fent, itt mindenki szegény. Ha a Máltai 
nem volna, mára a falu se volna” – okítanak az asszonyok. 

– Már a szüleink is máltais lakásban élnek – meséli Renáta, aki egyedül neveli a 
fiát a programtól használatra kapott szoba-konyhában. – Szocpolos házunk volt, de 
a vállalkozó elfuserálta. A padlástérben hézagok tátongtak a pozdorjalapok közt, 
becsöpögött az eső, befújt a szél. Télen fagyásponton voltunk. Lakhatatlan volt, 
sorsára kellett hagyni.

Már az is csoda, hogy egy apró településen van iskola. Itt ráadásul nyolc 
tanteremben tanulhat a 117 diák. Van fejlesztő- és informatikatermük, délután a 
fiúk műfüves focipályán rúgják a bőrt. Korábban összevont osztályokban tanultak, 
gyakran az órák is elmaradtak. Itt jószerivel mindent a Máltai Szeretetszolgálatnak 
és a pályázatoknak köszönhetnek. 2011-től a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
átvette az önkormányzattól a helyi oktatási intézményeket. Ez az egyetlen általános 
iskola és óvoda Magyarországon, amit a Szeretetszolgálat működtet.

Építészeti útmutató helyett 66–67TAK 2017
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Viszont Tarnabodon igen intenzív a közösségi élet, mely lehetőség a helyiek 
bevonására, érdekelté téve őket saját jövőjük, élethelyük alakítására. Központja 
a bolt környéke és a kocsma. Idővel elkészül a főtér is padokkal, asztalokkal, 
grillezővel és nyársalóval. “Azt szeretném, hogy legyen egy hely, ahová az emberek 
esténként ki tudnak ülni beszélgetni. Kártyázzanak, süssenek szalonnát vagy 
bármit, de legyen egy hely, ahová szívesen mennek, nem pedig kószálnak jobbra-
balra” - fejtegeti számtalan tervének egyikét Pető Zoltán. 
A közmunkaprogramban közel százan vesznek részt. Több brigádban bontják a 
romos házakat, kaszálnak, az árkokat tisztítják, kétkezi munkával parkolóhelyeket 
alakítanak ki a központban és a temetőnél.
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Jó példák helyett
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“Ha két grafikus neve marad fenn az 
utókornak a huszadik századból, a másik 
én leszek, ha csak egy, az Szalay Lajos 
lesz.” (Pablo Picasso)

Szalay Lajos (1909-1995) világhírű 
Kossuth-díjas grafikus édesanyja Sike 
Karolin tarnabodi volt. A kis Lajos - 
későbbi beszámolói szerint - gyerekkora 
legboldogabb időszakát itt töltötte. Első 
rajzaiban rejlő tehetséget a helyi tanító 
fedezte fel.

Jó példák helyett 82–83TAK 2017
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Apja Szalay Nándor vasúti alkalmazott („állomásfelvigyázó”), anyja Sike Karolin, 
paraszti származású asszony volt. A család rövidesen Miskolcra költözött, a Bocskai 
utca 13. szám alá. Gyermekkorát ezután felváltva a városban és falun töltötte, az 
iskolai szünidőket rendszeresen anyai nagyszüleinél, Tarnabodon. Szeretett falun 
lenni, ahol a természet közelségében ismerkedhetett meg a növényi és az állati 
élettel. Amikor apja tüdőszanatóriumba került, a család egy időre Tarnabodra 
költözött. Itt egy földmérő mérnök adott a kezébe papírt és ceruzát, és saját emlékei 
szerint ekkor, hároméves korában készült az a rajza, ami egy biciklijét támasztó 
embert ábrázol. Mivel Tarnabodon egyedül Szalay Nándornak volt kerékpárja, 
egyértelmű, hogy a gyermek ezzel fejezte ki apja hiányát. Az első világháború során 
apját besorozták, ekkor ismét Tarnabodra költöztek anyjával, és a nagyszülői házban 
laktak. A családi munkamegosztásban a gyerek dolga volt a négy ökör őrzése.  
„A gyerekszoba helyett a gyerekistálló nevelt. … Meg nagyanyám, aki szinte 
kézenfogva járt Istennel” – írta. Szerette ezt az életet. Az elemi iskola első két 

Szalay Lajos (1909-1995)

Jó példák helyett

osztályát a faluban végezte. Itt fordult elő az az eset, hogy házi feladatként 
rajzot kellett készíteniük a tanulóknak. Amikor a fiú bevitte saját rajzait, a tanító 
megdöbbent és azonnal behívatta anyját az iskolába. „Ezt ő rajzolta? – Igen 
tanító úr, de nem fog többet megtörténni! (Ugyanerre a mondatra a Szalay Lajos 
80 éves című, 1990-ben készült filmben – rendezője B. Farkas Tamás, operatőre 
Koltai Lajos – így emlékszik: – Majd kiverem belőle!) Ezeket a rajzokat elküldték 
Bécsbe egy kiállításra, 1918 körül. A rajzok közül egy fennmaradt (13,7×23,3 
cm, magántulajdonban van), és meglepő, hogy a kilencéves fiú tusrajzán már 
felfedezhető a későbbi művész jellegzetes vonalkezelése. „Már a kompozíció, maga 
az elképzelés is merész egy 9 éves kisfiútól: szögesdrót-sövénytől a néző felé lejtő 
földdarabon elesett katonák halomban fekszenek. A testek rövidülései, a kompozíció 
tagoltsága, az élettelen testek szuggesztivitása már jelez valamit a formálódó 
rajzolóból.”
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