Értékvizsgálat:
Megnevezés:

Rábafüzesi Hianz tájház
9955 Szentgotthárd-Rábafüzes Móra F. u. 4.
hrsz.:2222/2

Helyszín:

Szentgotthárd városközpontjától 4 kilométerre
északra fekszik a magyar-osztrák határ mellett.

Helytörténeti kitekintés:

A falu területe már a római korban lakott volt, ezt
bizonyítják a határában 1932-ben talált római sírok.
A mai települést 1150-ben Fides, majd Fizes
alakban említik először. 1183-ban a Rába vidékét III.
Béla király a ciszterci rendnek adományozta, akik
Szentgotthárdon építették fel kolostorukat. Később
Rábafüzes is az ő birtokuk lett. 1283-ban Fyzes
néven tűnik fel. 1427-ben és 1428-ban szintén
Fyzes alakban szerepel, Németújvár várának
tartozéka volt.[2] A 16. században a Batthyányak
németújvári uradalmához tartozott. 1910-ben 1434,
túlnyomóan német lakosa volt. Vas vármegye
Szentgotthárdi járásához tartozott. 1946-ban
lakosságának 80%-át kitelepítették. 1983 óta
Szentgotthárd része.

A hianzek és építkezésük.

A magyarországi német nemzetiségű lakosság
nyugati határmenti ága, jellemzően Soprontól
Szentgotthárdig terjedő sávban letelepített bajor
származású népcsoport. Építési hagyományaik
bizonyos elemeiben eltérnek a térség magyar-,
horvát-,szlovén lakta településeitől. Épületeik
jellemzően nagyobbak, gazdagabban díszítettek,
szerkezeteikben több a falazott elem, a magasabb
kőművesmfsterségbeli tudást igénylő megoldás.
Településszerkezetükben megjelenik a zártsorúsodás, melyet az udvar végén befordított pajták
zártsága is követ, így egészen zárt egyutcás
kétoldalas fésűs település jön létre. Legjellemzőbb
fellelhető formája ennek Vaskeresztesen van.
Rábafüzesen kétféle építés-mód is meg gyelhető, a
főútmenti épületek kifordított hosszúházak
kapuszínnel, míg a dombszoknyán a tág térség
szórványaihoz hasonló elrendezés jellemző.
Lakóépületek tekintetében még a szórványokban is
megjelennek a 8-9 ablakos hosszúházak, de
fennmaradt a korábbi 3-ablakos tor nácos
archetípusból is több.

Magyarországi német nemzetiségek aránya a
századfordulón Nyugat Magyarországon.
Zöld 50+%, kék 70+% Lila 90+%
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Épület keletkezése:

A korabeli térképek alapján a mai Móra Ferenc utca
térszerkezete már a 18. században a mainak
megfelelő volt. Hasonló állású épületet az első
katonai felmérések is jelölnek, de ezek inkább
jellegrajznak tekinthetők. Az 1858-as fennmaradt
kataszteri térképen viszont egyértelműen
beazonosítható a tárgyi épület egy korabeli
állapota, pajtája akkor még keresztirányú volt,
méretei a mainak megfelelőek.
A felmérés alapján a különböző falvastagságok és
tetőszerkezetek egyértelműen több átépítési,
keletkezési korszakot jelölnek. Mai formája
térségünkben 20. század elején elterjedt megoldásokat mutat, melyek pont a német lakosság
körében hamarabb megjelenhettek.

Épületegyüttes jelentősége:

Fentiek alapján külön jelentősége van, hogy a mára
kis számban fennmaradt hianz/német nemzetiség
egy jellemző népi építészeti korszakát jól illusztrálja,
telepítése, kialakítása, méretei tipikusak, szerkezeti
megoldásai gazdagok, különösen a hátsó
helyiségek román keresztboltozatos födémszerkezete, és a korszakonként eltérő tetőszerkezet. Az épületben helytörténeti gyűjtemény
őrzi a környéken összegyűjtött használati és
dísztárgyakat, öltözeteket.

Épület bemutatása:

Az épület tornácos hosszúház. Egyszerű nyeregtetős. A terep lejtésének megfelelően a domb
aljában félig süllyesztett pinceszinttel.
Falazatai nagyméretű tömör téglából készültek,
falvastagságai korszakonként mások. Öt fő és 3
mellék helyiségből áll, hosszanti elrendezésben.
A déli tornácról 3 helyiségcsoportba lehet önállóan
bejutni. A keleti, díszes vége konyhát, kamrát,
szobát- és egy 20. század második felében a
konyhából idomtalanul leválasztott fürdőt tartalmaz.
A középső rész kéthelyiséges, míg a hátsó egy
dupla boltozattal lezárt- valószínűleg takarmányos
és műhely helyiség. A keleti véghomlokzat
kivételével az épület dísztelen. 3 boltíves tornáca
ma beüvegezve áll. A hozzá kapcsolódó istálló már
egyértelműen későbbi kisméretű tömör téglából
falazott, poroszsüveg boltozattal zárt, szögletes
tornácos egyszerű nyeregtetős épület. E helyen állt
a korábbi keresztbe fordított pajta.
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Védettségi adatlap:
Megnevezés:
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Védelem jellege:

Népi építészeti, nemzetiségi

Védelem típusa:

Egyedi

Védetté nyilvánító rendelet száma:
A védelem kiterjedése:

Teljes ingatlan - különösen értékes boltozatok, és
főhomlokzati textúráit vakolat megőrzendők.

Javasolt egyéb védelem:

-

Megjegyzés:

Bejárati előlépcső, fürdőszoba elbontható,
tornácboltívbe integrált bejárati ajtó eltávolítható,
tornác zárt jellege változhat. Az utcai és tornácra
nyíló ablakok, illetve istálló ablakok kivételével a
többi homlokzati nyílászáró nem autentikus,
átépítés esetén megtartásuk nem szükséges,
kiváltásuk építéskori méretnek megfelelővel
lehetséges.

Építmény kategória:

Lakó és gazdasági épületegyüttes

Jellemző datálás:

19. század első fele

Kiegészítő datálás

20. század eleje

Jellemző stílus

-

Épületszintek:

Részleges pince+ földszintes

Tulajdon:

Önkormányzati

Funkció:

Tájház

Építtető:

-

Tervező

-

Fotódokumentáció:

