
‘Az értékek, amiért érdemes itt maradni’

„Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében”

TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-000

Mezőkövesdi Szent László Gimnázium 

és Közgazdasági Szakközépiskola



Mezőkövesd szellemi értéke:

A Hadas  városrész



A hadas:
A hadas családszervezet tulajdonképpen 
atyafiságot jelent: az egymással rokon 
családoknak volt ‘had’ a neve.

Egy udvaron, közös konyhán maradt 
együtt több felnövő nemzedék. A 
lányok a házasságkötés után a férjük 
családjához költöztek, a fiúk maradtak 
a saját családjuknál.

Tehát a hadat nevezhetjük vérségi és 
vagyoni közösségnek.



A hadak elhelyezkedése
A hadakat egymástól valamilyen 
természetes vonal választotta el, 
például patak. 

A legismertebb kövesdi hadak 
- Demeter had 
- Farkas had
- Fügedi had
- Lázár had
- Papp had
- Gáspár had
- Pető had

A településrész 
építészetileg ezt a 
szerkezetet őrzi, innen 
kapta a nevét.



„Ugyan mit mondhat a „hadas” egy idelátogató idegennek, 
amikor a helybelieknek sem mond semmit- girbe-görbe
utcákat!”

A mai belső városmagban az útvonalak vezetése, a 
közterületek ma is hűen megőrizték az egykori 
településformát.



Elhelyezkedése:
A városközpontban, a mai Mátyás király út két 
oldalán helyezkedik el.

Legnagyobb  értéke:

Az együttélés megtartotta a 
közösséget, megerősítette az 
összetartozást.

Az érték értéket teremtett:a 
hímzés,a folklór,a társadalmi 
értékek tekintetében.



Házak felépítése:
A házakat nem alapozták, csak az alatta levő földet 
tömörítették, döngölték.

A falak általában „sövény”, vagy borona falak voltak, ezek 
a vert falak egy sajátos formái.

Ezek legtöbbször 50-70 cm 
vastagok voltak.

Később a vertfalat felváltotta a 
vályog



Legtöbbször  házak fesztávja nem haladta meg az 5 
métert, tehát kis házak voltak,  mégis alkalmaztak 
mestergerendát.

Erre kerültek az átalgerendák, amire utána 
a tetőszerkezetet húzták

Mindig készítettek kakasülőt, aminek a 
biztonságára is ügyeltek

1930-ban a házak 38%-át nád- vagy 
zsúpfedéssel látták el.



A tornácok 3 változata fordult elő:

A teljes hosszoldalon végigvezetett tornác.

Tornáccal részlegesen tagolt oldal.

Rövid és hosszú oldal 
tagolása tornáccal, ez volt 
a leggyakoribb.



A Hadas ma:

Az ősmagban található faluképi jelentőségű lakóházakban 
fazekas-, szövő-, csipkeverőműhely működik, kézi festésű
konyha- és szobabútorok, hímzett alkotások tekinthetők meg.

Kisjankó Bori Emlékház

A leghíresebb rajzolóasszony Gáspár Mártonné 
Molnár Borbála ismertebb nevén Kisjankó Bori 
életének, művészetének bemutatóhelye. Kisjankó
Bori a Százrózsás megtisztelő címet kapta, mivel 
talán ő rajzolta a legtöbb variációt, mintát.

Főbb látványosságok:



Szövő és Festő Alkotóház és Bemutatóház

Bútorfestő Alkotóház és Hímzőház

Kovács Szabolcs népi iparművész festette matyó 
bútorok, tojások, lakás textíliák kiállítása.

Fazekasház

Fehér Tibor fazekas, népi iparművész műhelye és kiállítóhelye

Mézeskalács Ház

Tulipános Hímző Műhely

Takács Margit Emlékház és Zeneház



Üvegcsiszoló Alkotóműhely

Játékház

Tűzzománcos Ház

Mezőgazdasági Gépmúzeum

Európában egyedülálló kiállítás, mely Hajdu Ráfis János 
magángyűjteményéből jött létre. Szinte minden 
megtalálható itt: mezőgazdasági eszközök a kézi erőtől a 
benzines lokomobilokig, száz éves működőképes 
gépmatuzsálemek, ólas kert, jéggyár, gazdaház, istálló, 
díszes kovácsmunkák, háborús relikviák.

Népi Művészetek Háza, Táncpajta

A Matyó Néptáncegyüttes otthona.
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