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objektumát.1 Ezután ismertetjük az átépítke-
zés folyamatát, majd az ezután kialakult rész
ben paraszti, részben polgári jellegű új épí
tőstílust. Ez a felosztás egyben a háztípus 
fejlődését is érzékelteti: a régi kis zsupptetős 
ház hogyan fejlődik az új építőanyag és tech
nika segítségével nagy, modern beosztású, 
polgári jellegű lakóépületté. 

A fa volt Hegyalján a legrégibb építő
anyag. A nagykiterjedésű erdők, amelyek a 
XVII. században a falvak alá is lenyúltak, bő
ven szolgáltatták a faanyagot. Mindegyik 
községnek volt úrbéres erdeje, faizási joggal, 
a faanyag beszerzésének így nem volt akadá
lya; minden telekkel bíró jobbágy könnyen 
hozzájuthatott. 

Ennek az ősi faépítkezésnek ma már csak 
az emléke él. Valószínűleg a XVIII. század 
második felében szorította ki a sárépítkezés, 
amikor a nagy erdőségek — szinte pár évti
zed alatt — hirtelen megfogytak. A közigaz
gatási tilalom is elősegítette eltűnését, — 
amint azt egy XVIII. század végéről származó 
kéziratos tanulmányból tudjuk.2 Ez a tanul
mány mindegyik hegyaljai falu építkezéséről 
a következőket írja: „Domus antiquitus e lig-
neis materialibus extructus inhabitans, recen-
tius autem aedif icata Benignis Resolutionibus 
Regiis conformes sunt." Vagyis: „A házakat 
régebben fából építette a lakosság, újabban 
pedig kegyes királyi előírás szerint szilárd 
anyagból építik." — Nyilvánvaló tehát, hogy 
volt faépítkezés Hegyalján, azonban már a 
XVIII. század végén eltűnt, és emléke sem 
maradt. 

Arra nézve kevés a támpontunk, hogy 
milyen volt ez a faépítkezés, csupán a régi 
szőlőbeli pincék elnevezése alapján következ
tethetünk rá. Ezeket a pincéket ugyanis bá
rány ás pincéifenek nevezik. A szőlők közt 
partba vagy földbe vájt kis épületek voltak 
ezek; gerendával, faágakkal, rőzsével és szal
mával fedték be, majd az egészet beföldelték. 
A baranyás, barannyás szó kétségtelenül a 
borona szóból származik és annak jelzői vál
tozata.3 Itt a földbevájt pincéket borító, ge-

1 A régi gazdasági épületekre vonatkozóan 1. 
Füzes Endre: Adatok a mecseki megosztott telepü
lésekhez. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 
1956. 82—103. • 

2 Descriptio phisico — politico — topographica 
Comitatus Baranyensis. Széch. kvt. Fol. Lat. 289. 
I. 241—243. 

3 Szinnyei: Magyar Tájszótár. I. 166—167. 

rendából, ágakból, rozséból készült tetőre vo
natkozik és kapcsolatba hozható az ősi fa-
építkezéssel. Feltehető ugyanis, hogy a boro-
nás, baranyás jelzőt valamikor a faépítkezés 
fal- és tetőépítési technikájának jelölésére 
használták, vagyis boronaházakat építettek 
abban az időben. A faépítkezés eltűnésével 
változott meg a jelentése, csak ezután kezdték 
használni a pincetetők jelölésére. 

Ugyancsak régi falépítési mód volt Hegy
alján a sövény fal; erre még többen emlékez
nek. Ügy látszik, ez a faltechnika egész Bara
nyában elterjedt a múlt században, az Ormán
ságban éppen úgy, mint a Hegyháton, csak
hogy itt sövényfalnak vagy rekesztéses fal
nak nevezték.4 A patics elnevezés it t megye-
szerte ismeretlen. 

Ma már nem tudni, hogy a sövényfalat 
házépítésnél is alkalmazták-e, vagy csak gaz
dasági épületeknél. Az emlékezet csak sö
vényfalú istállóról és pajtáról tud, tehát csak 
gazdasági épületet építettek sövényfallal, 
így volt ez a Hegyháton is a múlt század vé
gefelé — Mánfa, Budafa környékén — ahol 
csak istállót és pajtát építettek rekesztéses 
fallal; utána azonban teljesen eltűnt ez a fal
technika. — Ma már egyetlen sövényfalú épü
let sincs Hegyalján, építésének módjára azon
ban még emlékeznek az öregek. 

Először a leendő épület négy sarkára állí
tottak le egy-egy 230—240 cm magas és 30 
cm vastag oszlopot, dúcfát, amelyet jó fél 
méter mélyen ástak le; körülötte jól ledön
gölték a talajt, hogy szilárdan álljon. A dúc
fát az erdőben vágták, lehetőleg egyenes 
bükkfát vagy tölgyfát választottak ki. A fát 
nem faragták meg, csak a kérgét hántolták 
le, mert az hamarabb korhad. A leállított 
dúcfák tetejére, a négy falnak megfelelően, 
egy-egy gerendát erősítettek. Ezeket is tölgy
fából vagy bükkfából faragták. Az így elké
szült keret volt a falnak és egyúttal az egész 
épületnek a váza (3. kép). 

Ezután a dúcfák közé karvastagságú ka
rókat állítottak le egymás mellé. Alsó végü
ket a földbe süllyesztették, felső végüket pe
dig a koszorúgerendába ékelték és f aszöggel 
megerősítették. A karók jó arasznyi távol
ságra voltak egymástól. Ezt a vázat már csak 
be kellett fonni. A sövény vagy rekesztek 
anyagát fiatal gyertyán-, bükk- vagy kőrisfa 
ágai, illetőleg azok hajtásai szolgáltatták. A 

4 VÖ. Várady (szerk): Baranya múltja és jelen
je. Pécs, 1896—1897. I. 215, 236.; Ormánysági Szó
tár, 455, 482; Haas Mihály: Baranya. Pécs, 1845. 43. 
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fonást alul kezdték meg, a karónak hol az 
egyik, hol a másik oldalán vezették át a két
ujjnyi vastagságú ágat. A következő sort pe
dig az ellenkező oldalon vezették. így fonták 
be a karókat mind a négy oldalon, fel a ko
szorúgerendáig. — A fonáshoz csak frissen 
vágott ágat lehetett használni, mert azt köny-
nyen lehetett hajlítani. A kiszáradt ág mind
járt törött. 
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3. kép. Sövényház váza 
Rekonstrukció 

Az így befont fal nem volt egyenletes, 
nem volt mindenhol egyforma vastag. Az 
egyenetlenségeket tapasztassál hozták helyre. 
Ehhez agyagot használtak, ami bőven van 
mindenütt Hegyalján. Polyvát, tört szalmát 
kevertek hozzá, vízzel megöntözték és az 
egész masszát megtaposták. Gyakran trágyát 
is kevertek hozzá, mert így jobban tartott 
a fal. 

A tapasztást is mindig alul kezdték, ép
pen úgy, mint a fonást. Több rétegben tapasz
tottak. Az első réteget kívül-belül, a fal alsó 
harmadára kenték és jól benyomkodták a fo
nadék közé, nehogy száradás után leperegjen. 
Aztán megvárták míg megszárad, megrokkan. 
Utána következett a fal középső és felső har
mada az épület mind a négy oldalán. Meg
várták míg az egész megszárad és csak az
után tapasztották rá a második, s ha szükség 
volt rá, a harmadik réteget, egyformán kívül, 
belül. Közben mindig megvárták, amíg az 
előző réteg megszárad. Így a tapasztás elég 
hosszú ideig tartott, különösen ha esős idő 
volt. A tapasztás akkor volt kész, amikor a 
fal olyan vastag volt már, mint a sarkokon 
álló dúcfák. Ezután szekercével kiegyenget
ték, egyenesre faragták. Most már csak a me
szelés volt hátra. 

Arra nem emlékeznek, hogy a tapasztás-
hoz valami szerszámot használtak volna. Kéz
zel tapasztottak, az agyagot vödörben vagy 
kosárban hordták oda. A fal magasabb részét 
állványon állva tapasztották. A sövényfal ké
szítésében részt vett a család apraja-nagyja. 
A gyerekek a vesszőt gyűjtötték és ágaztak 

le, az idősebbek a gazda irányításával fonták 
és tapasztották a falat. 

Fonás közben a pajtakapu, illetőleg az is
tállóajtó helyét kihagyták. A pajtakapunál 
egyszerűbb volt a dolog, mert az olyan ma
gas volt, hogy a koszorúgerendáig felért.; 
Ilyenkor a kapu keretének megfelelően két 
dúcfát állítottak le a földbe, a kettőnek a kö
zét nem fonták be. Ugyanígy jártak el az is
tállóajtó esetében is, de mivel az jóval ala
csonyabb volt, azért a keretet alkotó két dúc
fát felül egy rövid gerendával összekötötték; 
a felette levő részt karókkal kitöltötték és ; 
befonták. 

A sövényfalú épület — az öregek emlé
kezete szerint — kedvelt volt Hegyalján. Ké
szítése nem igényelt különösebb szakértel
met, sok munka se volt vele. Gazdasági épü
letnek nagyon megfelelt az akkori viszonyok 
közt. A meleget jól tartotta. Egy hátránya 
volt csak: aránylag hamar tönkrement. Az 
agyag telenkint nagyon megtöredezett, leper
gett, gyakran kellett tapasztani. A faanyag 
néhány év alatt elkorhadt és újat kellett ké
szíteni. 

A múlt században elterjedt falépítési mód 
volt Hegyalján a vert fal vagy tömött fal. Ez 
jóval tovább élt, mint a sövényfal. Még a 
legutóbbi években is lehetett találni egy-két 
vertfalú épületet. Házakat és gazdasági épü
leteket egyaránt építettek vele a múlt szá
zadban a 70—80-as évekig, utána a vályog-
és téglafalak hamar kiszorították. — Készí
tése ennek is egyszerű volt. Az épület alap
ját kőből vagy sárból rakták. Gyakoribb a 
kő volt, mert így szilárdabb lett a fundamen
tum. Általában fél méter mélyre készítették. 
Az agyagból készült alap tulajdonképpen nem 
volt más, mint a kiásott árokba keményen le
döngölt agyag, amit kisebb kődarabokkal is 
meg szoktak erősíteni. 

A fal anyaga sár volt. Ki-ki a kertjében 
vagy a földjén ásott agyagot, azonkívül mind
egyik falu határában volt olyan part, ahon
nan agyagot lehetett hozni. Szekérrel hord
ták haza az építendő ház közelébe. Egy le
tisztított helyre vittek egy kocsiravalót; egy
szerre csak ennyit dolgoztak fel sárnak. Az 
agyagot elterítették, egyenletesen polyvát, 
szalmatöreket szórtak, és annyi vizet öntöt
tek rá, hogy az agyag nedves legyen, de ne 
legyen folyékony sár. Azután kapával for
gatták, keverték és közben megtaposták vagy 
lóval megtipratták, hogy ne legyen csomós, 
A polyvára és szalmatörekre azért volt szük
ség, hogy az megkösse. 

Vert falnál egyszerre mindig két egymás 
melletti falat tömtek, hogy a sarkokon jól 
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összeálljon. A leendő fal két végére két-két 
oszlopot vertek le, egymástól a fal vastagsá
gának megfelelő távolságra. Az oszlop- olyan 
hosszú volt, mint amilyenre a falat tervezték. 
— Magát a falat két deszka közé verték. A 
deszkát tölgyfából hasították, minél széle
sebbre. Általában 40—50 cm széles volt. A 
sarkon álló oszlopok tetejébe egy-egy nagy 
szöget vertek; láncot akasztottak rá, amely 
mindkét oldalon a deszkát tartotta. A deszkák 
az oszlopok belső falának támaszkodtak. A 
fal legalsó rétegének tömésekor a deszkák 
még a földön voltak; a lánc csak azért ölelte 
körül, hogy könnyebben fel lehessen húzni 
az első réteg megszáradása után. 

A legalsó réteget közvetlenül a fundamen
tumra tömték két deszka közé. Az agyagot 
vellával vagy lapáttal dobták be, vagy ha 
messzebb volt, kosárral hordták oda. A leg
alsó réteget lábbal is megtiporták, egyébként 
tömőfákkal, vastag rudakkal tömték, verték 
a falat. Mikor jó kemény volt már, abbahagy
ták a tömést és megvárták, amíg a tömés meg
szárad. Amíg ez a réteg megszáradt, addig a 
másik két oldalt tömték meg hasonló módon. 
— Tömés közben néha szálas szalmát vagy 
vékonyabb vesszőt tet tek a falba, mert így 
jobban tartott. 

Ha a legalsó réteg megszáradt, a deszkát 
feljebb húzták. A láncot a fal mindkét végén 
feljebb akasztották a szögbe és folytatták a 
tömést. Előtte azonban a már megszáradt r é 
teg tetejét kissé meglocsolták, hogy a két r é 
teg jobban összeálljon. — így verték, tömték 
a falat az oszlopok magasságáig, közben min
dig feljebb húzták a deszkát és mindig meg
várták, amíg az előző réteg megszárad. Az 
ajtó helyét kihagyták, az előre megácsolt ke
retet már a tömés kezdetén beállították a 
falba. 

Amikor a legfelső réteg is megszáradt, le
vették a deszkákat, kihúzták a sarkokon az 
oszlopokat, a fal tetejét és oldalát szekercével 
kívül, belül egyenesre faragták. Ekkor vág
ták ki az ablak helyét is. Ha valaki egészen 
sima falat akart, akkor még finom összeté
telű, hígabb agyaggal besimította az egészet. 
Ha tojásfehérjét is tet tek bele, akkor a fal 
nagyon sima és fényes lett. 

Az így elkészült fal 45—55 cm vastag és 
erős volt. Száradás után úgy összeállt, hogy 
évtizedekig megvolt minden rongálódás, re
pedés nélkül; a lebontásnál is fejszével kel
lett szétvágni. A meleget jól tartotta, a hideg
nek ellenállt. Szilárdságánál fogva nehezebb 
tetőt is elbírt, ezért volt lehetséges, hogy az 
átépítkezés után ugyanaz a vert fal a zsup-

tető helyett a cseréptetőt és az ezzel együtt
járó nehezebb tetőszerkezetet is elbírta. 

Az öregek emlékezete szerint mindig épít
keztek vert fallal. Nagy múltját bizonyítja 
egy 1779-ből származó perirat is.5 A per az 
úriszék előtt folyt egy erőszakoskodás ügyé
ben. A szöllősi Kovács Pál, a vádlott ezt val
lotta: „ . . . bosszúságomban keserűségemben 
és fél boros koromban nem tudtam mást mí-
velni, hanem fogván a tüzes Kahóczot 
Eöcsémnek háza felé vivén osztani avval 
akarván a pajta végeket, hogy annak vágásá-
tul ell állanának." A tanú a következőt val
lotta: „ . . . hogy midőn az osztálra való Paj
tán ajtót akartak vágni, akkorra öreg Kovács 
Palkó eleven üszköt kezébe vévé az Eöcse 
házának v i t t e . . . " — Mindkét vallomásból 
valószínűnek látszik, hogy vertfalú pajtáról 
van szó, amelyen osztozkodás, illetve pajta
felezés miatt ajtót akartak vágni. 

A sövény- és vertfalat maguk a gazdák 
építették. Legtöbbször a gazda irányította a 
munkát, ő szabta meg az épület helyét és 
méretét. A falat a család, a rokonság és a 
szomszédok segítségével fonta és verte. Mind
egyik faluban voltak olyan férfiak is, akik
nek ezirányú szakmai ismeretei meghalad
ták az átlagosat. Gyakran ezeket kérték fel 
az építés vezetésére, akik szívesen elvállalták 
viszontsegítés fejében. 

A XIX. század második felében megye-
szerte a legelterjedtebb építőanyag a vályog 
volt. A mai régi típusú házak és gazdasági 
épületek egytől-egyig vályogból épültek. 
Még a századforduló után, sőt az első világ
háború u tán is építkeztek vályoggal Hegyal
ján. Egyformán építettek vele házat és gaz
dasági épületet is, mer t mindkettőre egyaránt 
alkalmas volt. — A vályogfal korán elterjed
hetett Hegyalján. Ezt az emlékezeten kívül 
a 80—100 évvel ezelőtt épült, még ma is 
fennálló házak bizonyítják. Feltehető, hogy 
a vályogfal együtt élt a múlt század közepén 
a sövény- és vert fallal. A házakat vályogból 
építették, a gazdasági épületeket pedig sö
vény- és vert fallal. Amikor pedig a sövény
falú épület elpusztult, helyette már vert
vagy vályogfalút építettek. 

A vályogból épült házak alapja szinte 
minden esetben kő volt. Ezt a kő alapot vala
mivel magasabbra rakták, mint a föld fel
színe. A tapasztás és meszelés után a magas 
kő alap nem látszott. — Először a vályogot 

5 Pécsi Káptalani Levéltár. Causa Criminalis. 
Fasc. 506. No. 18. 
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készítették el. A jobbmódúak vályogvető ci
gányokkal vettették, akik minden tavasszal 
megjelentek a faluban és minden házban 
megkérdezték: kell-e vályogot vetni? Leg
többször élelemmel, levetett ruhával, ritkán 
pénzel fizették meg őket. Akinek nem volt 
módja erre, az maga vetette a vályogot. Min
den faluban van olyan hely, ahol a vályogot 
szokták készíteni. Szöllősön például a falu 
alatti gyepes helyen, a Pápa gyöpén csinál
ták. De vetettek bent a háznál is, az udvarban 
vagy a kertben, ha volt elég hely. Ilyenkor 
az agyagot kocsival hordták haza. 

A vályog anyaga ugyanaz mint a vert 
falé, ugyanúgy is készítették. Amikor tiprás 
után az agyag már puha és sima volt, deszká
ból készült keretbe, formába rakták. 
A forma, a vályog nagyságának megfelelő 
keret négy oldalsó deszkalapból állt; sem fe
neke, sem teteje nem volt. A formát sima 
deszkalapra helyezték, az agyagot kézzel tet
ték bele. Alaposan belenyomkodták, bele
verték, a tetejéről a felesleges részt késsel 
vagy tört kaszapengével levágták, majd ki
borították egy tiszta, lehetőleg gyepes helyre. 
Kiborítás után a formát óvatosan felemelték, 
közben az oldalát tenyérrel ütögették. így a 
forma könnyebben elvált az agyagtól, és a 
vályog is ép maradt, széle nem töredezett 
meg. 

Ha száraz, meleg idő volt, egy-két nap 
alatt megszáradt a vályog. Száradás után egy-
behordták, 50 darabot egy rakásba. A gúla
alakú rakást lazán rakták, hogy jobban szel
lőzzön és a még nedves agyag hamarabb kiszá
radjon. — A kiszáradt agyag erős, tartós volt, 
a pelyva és a szalmatörök jól összetar
totta. Az öregek szerint jobb volt, mint 
a tégla, mer t a meleget jobban tartotta 
és nem engedte át a nedvességet. — A vályog
darabok jóval nagyobbak voltak, mint a tégla, 
átlagos nagyságuk 32x18x12 cm volt. Termé
szetesen voltak kisebbek és nagyobbak is. 

A vályogfalat legtöbbször mesterember 
építette. A kőműves helyben volt, Szöllősön 
például kettő is, azonkívül Ürögből, Szentlő-
rincről és Pécsről is hívtak mestereket. Átal-
jába vagy órabérbe vállalták a munkát. Ok 
már legtöbbször pénzt kértek. — A mesterek 
a mai téglafalhoz hasonló módszerrel építet
ték a vályogfalat. Minden rétegben két sor 
vályog volt egymás mellett. A következő sort 
úgy tették rá, hogy minden vályog az alatta 
levő két vályog összeragasztását fedje. A fe
lette levő sort ugyanígy. A kötőanyag mindig 
sár volt. Nagyjából ugyanúgy készítették, 
mint a vályog masszáját, csak jóval hígabbra 
hagyták és simábbra dolgozták, 

A kőműves eleinte a földön állva dolgo
zott, később — amikor már magasabb volt a 
fal —, állványon. A gazda és családja min
denben segítségére volt. Hordták neki a vá
lyogot, kézben vagy talicskában, adogatták 
fel az állványra. A sarat vederben vitték oda. 
— Magát a falrakást egyedül a kőműves vé
gezte; ő öntötte a sarat a vályogsorokra és ő 
hetyezte el a következő sort, mind a négy 
oldalon. Az ablak és ajtó helyét kihagyta; a 
keretet előre beállította. Ha a keret nem volt 
kész, erős botfákkal vagy rudakkal helyette
sítették, a keretet pedig csak később, a szá
radás u tán állították be. — A vályogfal épí
tésénél nem kellett megvárni, míg az előző 
réteg megszárad, így az építés elég gyorsan 
haladt. A közfalakat csak egy sor vályogból 
rakták, úgyhogy az még hamarabb megszá
radt, mint a főfal. Egy középszerű ház falai 
— ha jó idő volt és ha jól a keze alá dolgoz
tak a kőművesnek — egy hét alatt elké
szültek. 

Amikor az egész fal készen volt, követke
zett a tapasztás vagy vakolás. Ezt is a kőmű
ves végezte finomra kevert agyaggal, de va
laki legtöbbször segített neki. A falat kívül-
belül mintegy 4—5 cm vastagon tapasztották 
be; a közfalakon vékonyabb tapasztás is elég 
volt. A kőműves simítókanalat használt 
hozzá, de csinálták kézzel is. Emlékeznek rá, 
hogy a század végefelé már meszet is tettek 
a tapasztásra szánt masszába. — Istállót és 
pajtát csak kívül vakoltak be. 

A tapasztás után meg kellett várni, amíg 
az egész épület alaposan kiszáradt. Mivel csak 
tavasszal vagy nyáron építkeztek, száraz 
időben 4—5 nap alatt kiszáradt a fal. Ha esős 
idő volt, kellett hozzá sokszor két hét is. Szá
radás után a tetőt készítették el, majd kívül-
belül bemesztelték, befestették a házat. Az 
istállót és pajtát csak kívül meszelték be. 

Olyan gazda is akadt, aki maga építette 
fel a házát vagy más épületét. Legtöbbször a 
szegénység kényszerítette rá, mert nem tudta 
megfizetni a kőművest, de volt olyan is, aki 
nem is engedte volna át másnak a munkát. 
Ezek a faragó, barkácsoló ezermesterek kö
zül kerültek ki, akik fiatal korukban megta
nulták valahol ezt a mesterséget. Olyan gazda 
is volt, aki olyan szépen felépítette a házát, 
mintha kőműves építette volna. Különösen 
gazdasági épületet építettek szívesen, mert 
az jóval egyszerűbb volt. 

A régi hegyaljai házaknak kétféle tető
szerkezete volt. Az egyik az egyszerű szarufás 
szerkezet, amely egész Baranyában elterjedt 
és amelyet a mai házaknál is meg lehet ta
lálni. A másik a szelemenes szerkezet egy he-
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lyi változata, amely ma már csak egy-két 
régi házon látható. Bár technikában és kivi
telben mindkét szerkezet archaikusnak mond
ható, a kettő közül mégis a szelemenes a ré
gibb. Szerkezeti megoldása is ezt mutatja. 

A szelemenes vagy ahogy itt :nevezik 
oromgerendás tetőt (XXXIX. t.) közvetlenül 
a fal megszáradása után kezdték ácsolni, épí
teni. Legelőször egy-egy négyszögletesre fa
ragott tölgyfagerendát helyeztek el a ház 
négy falán. A sarkokon úgy ékelték össze, 
hogy az egyiknek a végét három ujjnyi szé
lesen kivágták és ebbe a résbe szorították 
bele a másik gerenda megfelelő vékonyra ki
faragott végét. Ez volt a sárgerenda vagy 
koszorúgerenda. Vastagsága kb. 25x25 cm 
volt, hosszúsága a ház hosszának, illetőleg 
szélességének felelt meg. Ha a hosszanti ol
dalra nem tudtak egy darabból sárgerendát 
ácsolni, két darából készítették és a kettőt 
összeékelték. 

A falon nyugodott a mestergerenda is, 
amely hosszában húzódott a ház közepén és 
annak gerincét alkotta. Ezt is tölgyfából ácsol
ták négyszögletesre és 30x25 cm vastagra. 
Erősnek és repedésmentesnek kellett lennie, 
mert közvetve ez tartotta az egész tetőt. Amíg 
a ház homlokzati részén túlnyúlott az orom
falon, gyakran két-három arasznyira is, addig 
a ház másik végén sokszor nem ért el a falig 
sem. Legtöbbször a konyha falán nyugodott a 
vége. 

A sárgerendára és mestergerendára ke
resztbe fektették az általgerendákat a ház 
szélességének megfelelő hosszúságban. Átlag 
20 cm széles, négyszögletesre faragott tölgy
vagy bükkfa-gerendák voltak. Ezeket a ház 
két szélén a sárgerendába ácsolták. Az ácsolás 
úgy történt, hogy az általgerendát a sárgeren
dának megfelelő szélességben kétujjnyi mé
lyen kifaragták, és az így keletkezett vája
tot szorították rá a sárgerendára. — Az ál-
talgerendák kb. 90 cm-re voltak egymástól, 
így egy háromosztatú, szobából, konyhából 
és kamrából álló házon 10—12 volt. Közepük 
a mestergerendán nyugodott. A ház bejárati 
oldalán mintegy 50—100 cm-el túlnyúlottak 
a falon és a tornác, a házalja tetőzetét alkot
ták. Kinyúló végüket az ereszgerenda tar
totta, melyet 2—3 dúcfával támasztottak alá. 
A dúcfák nagy, lapos köveken állottak. 

Az általgerendákon a ház hosszában fe
küdtek a padlásdeszkák, amelyeket tölgy-, 
bükk-, esetleg fenyőfából hasítottak kisebb-
nagyobb nagyságban. Minden megerősítés 
nélkül fektették őket egymás mellé, majd 
polyvás sárral betapasztották. Ezzel kész volt 
a padlás. 

A tulajdonképpeni tetőrész az oromtartók
ból, az oromgerendából, a szarufákból6 és a 
tetőlécekből állt. A tető gerincét a szelemen
nek megfelelő oromgerenda alkotta. Ez 8—9 
m hosszú, mintegy 15x15 cm vastag, egyenes 
tölgyfagerenda volt. Az oromtartók tartották. 
Ezek 170—190 cm hosszú, 20x20 cm vastag, 
négyszögletesre faragott, erős gerendák vol
tak. Háromosztatú háznál három oromtartó 
volt, kettőt a konyha két fala felett ácsoltak 
a mestergerendába, a harmadikat a ház elején 
a fal felett. A beácsolás úgy történt, hogy a 
mestergerendán a megfelelő helyen egy 5—8 
cm mély és széles, négyszögletes lyukat farag
tak ki, ebbe szorították bele az oromtartó 
ugyanolyan hosszúra és vastagra faragott vé
gét (4. kép). Kétoldalról egy-egy faszöggel is 

4. kép. Az oromtartó és az oromgerenda ösz-
szeékelése. Szaíbolcsii József háza. Kővágó-
szöllős (1 = mestergerenda, 2 = oromtartó, 
3 = oromgerenda, 4 = faszög) (Méret: 1:60 cm.) 

megerősítették. így az oromtartó szilárdan 
állt a mestergerendán. 

Hasonló módon erősítették rá az oromge
rendát az oromtartókra. Ezt még úgy is meg
erősítették, hogy függőlegesen egy lyukat 
fúrtak az oromgerendán keresztül az orom
tartókba és tölgyfából faragott, jó ujjnyi 
vastag, 20—25 cm hosszú faszöget vertek 
bele. Ha így sem állt elég szilárdan, akkor 
kétoldalról egy-egy faszög beékelésével még 
megrögzítették. Ha az oromgerendát még biz
tosabbá akarták tenni, akkor a két szélső 
oromtartót kétoldalról egy-egy gerendával 
megtámasztották. Végük a sárgerendára tá
maszkodott. 

A szarufákat párosával támasztották rá 
az oromgerendára. Karvastagságú, bükk-, fe
nyő- vagy kőrisfát, esetleg gyertyánt hasz
náltak fel erre a célra. Az erdőn vágták. Csak 

6 A ragja elnevezés itt nem ismeretes.' 
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egyenes fa volt jó szarufának, mert így a tető 
is egyenes lett. Csak a kérgét hántolták le, 
meg a két végét vágták le egyenesre. A fel
erősítés úgy történt, hogy a felső végüket az 
oromgerendának támasztották, ott ahol érint
kezett vele kissé befaragták és egy faszöggel 
hozzászegelték. Ugyanígy erősítették fel a má
sik oldalon levő szarufákat is. Alsó végük a 
kiálló általgerendák végének támaszkodott. 
Itt is befaragták kissé a kettő találkozási pont
iánál és faszöggel odaszegezték. A szarufák 
alsó vége egy-két arasszal túlnyúlott az által-
gerendákon és az ereszt alkotta. — Mivel a 
szarufák vége az általgerendákhoz volt erő
sítve, nyilvánvaló, hogy annyi szarufa volt a 
tetőn, ahány általgerenda. 

A tető másik két oldalát, vagyis a ház ele
iét és végét ugyancsak szarufák alkották. 
Elől is, hátul is 6—6 szarufát szegeztek fel. 
A szarufák felső végét az oromgerenda végé
hez erősítették egy csomóban, alsó végüket 
pedig a sárgerendához szegezték faszöggel. 
A szarufák itt is túlnyúlottak a falon egy-két 
arasszal és az ereszt alkották, amely meg
védte a falat és az ablakot a lecsurgó esőtől 
és hólétől. 

Ezután a szarufákra keresztbe, egymástól 
40—50 cm-re, léceket erősítettek a tetőre. 
Ezekre kötötték a zsúpot. A lécek három
négy ujjnyi vastag rudak voltak, amiket az 
erdőn vágtak. Akármilyen fa megfelelt erre 
a célra, csak egyenesnek kellett lennie. Kér
gét lehántolták. Szögekkel erősítették a sza
rufákhoz. 

A másik tetőszerkezet Hegyalján a sza
rufás tető volt. (XL. t.) Ez a szerkezet meg
egyezik a Baranyában, sőt az egész ország
ban elterjedt szerkezeti formákkal. A falon 
itt is sárgerenda nyugszik mind a négy olda
lon, a ház közepén pedig a mestergerenda 
húzódik végig. Csakhogy míg a szelemenes 
szerkezetnél a mestergerenda az egész tető
zetnek a tengelyében áll, hiszen az oromge
rendát tartó oromtartók a mestergerendán 
állanak, addig itt a mestergerenda nem a tető 
tengelyében fekszik, hanem a szoba, konyha 
közepén (XL. t). És mivel a szoba, konyha 
előtt keskeny tornác húzódik, ami fölé is ki
nyúlik a tető, ezért a mestergerenda itt nem 
pontosan a tető gerince alatt van, mint a sze
lemenes szerkezetnél, hanem eltolódik az 
egyik oldalra. Ezzel a tető nem veszti el 
egyensúlyát, mert itt a fő terhet nem a mes
tergerendára támaszkodó oromtartók hordoz
zák, hanem az általgerendák. A mestergeren
dának statikailag csak az a szerepe, hogy az 
általgerendákat középen alátámassza. 

Tehát a szarufás szerkezetnél a sárgeren
dákra és mestergerendára keresztbe általge
rendákat fektettek; két végüket becsapolták 
a sárgerendába. A ház hosszával párhuzamo
san fekvő padlásdeszkákat az általgerendák 
tartották. 

A tulajdonképpeni tetőzet itt a szarufák
ból áll. A tető építésekor legtöbbször már lent 
a földön elkészítették és összecsapolták a sza
rufákat. Karvastagságú rudakat vágtak az er
dőn, kérgét otthon lehántolták, két végét 
egyenesre levágták. Azután két-két rúd végét 
a tető szélességének megfelelő szögnyílással 
összecsapolták. Az összecsapolás úgy történt, 
hogy mindkét szarufát a másiknak megfelelő 
szélességben jó ujjnyi mélyén ferdén befa
ragták és a kettőt a kifaragásnál összeszorí
tották. Az összeékelésnél mindkettőt átfúr
ták és a lyukba faszöget vertek. 

Az így összeerősített szarufa-párt vitték 
fel a tetőre és alul az általgerendák végébe 
csapolták. Előzőleg azonban a becsapolás he
lyén a szarufát egy kicsit mqgf aragták, hogy a 
szarufa megakadjon a gerendában. Ugyanide 
egy faszöget is bevertek. Ez a rögzítés azon
ban nem volt elég, mert a két szarufa könnyen 
szétnyílt. Ennek megakadályozására a sza
rufa-párt felsőharmadukban egy rúddal ösz-
szekötötték. Ez volt a kakasülő. — Itt is, mint 
a szelemenes szerkezetnél, annyi szarufa volt, 
ahány általgerenda, vagyis 8—12 db mindkét 
oldalon. 

Az így felerősített szarufák azonban még 
mindig nem álltak elég szilárdan. Le ugyan 
már nem csúszhattak, de oldalt még könnyen 
eldőltek. Ugyanolyan léceket használták itt 
is, mint a szelemenes tetőnél; 40—50 cm-re 
szegezték fel őket egymástól. A lécek szilár
dan egymáshoz rögzítették a szarufa-párokat 
és meggátolták azok elmozdulását bánmilyen 
irányban. Most már bátran felmehettek a te
tőre, meg lehetett kezdeni a zsúp kötését. 

Mint már rámutattunk, a két szerkezeti 
típus közül kétségtelenül az oromgerendás 
(szelemenes) szerkezet a régibb. Az ékelés, 
csapolás, faragás technikája ugyanaz mind
egyiknél, ugyanazt a faanyagot használták, 
azonban statikai megoldásban lényeges kü
lönbség van köztük. Az oromgerendás szerke
zetnél a mestergerendán nyugszik a tető sú
lyának legnagyobb része, az általgerendák 
csak a szarufák végét támasztják alá. A tető 
súlyának legnagyobb része tehát egy helyre, 
a mestergerendára összpontosul, amelyet vi
szont a fal tart. A szarufás szerkezetnél a sza
rufákat az általgerendákhoz erősítették, tehát 
a tető súlya el van osztva az általgerenda-
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kon, amelyet pedig a sárgerendák, a mester
gerenda, végső soron a falak tartanak. 

Ilyen statikai elemzés után feltételezhető, 
hogy az oromgerendás szerkezet régi, ágas
fás, szelemenes tetőszerkezet csöke vénye. 
A mostani oromgerendás szerkezet arra mu
tat, hogy volt olyan törekvés, hogy a falat 
minél jobban tehermentesítsék a tető súlyá
tól, tehát gyenge volt a fal. A hajdani sövény-
falak nem bírták el a tetőt, ezért a szele
men tartotta az egészet, amelyet valószínűleg 
a ház két végén földbe ásott ágasfa tartott. 
Ilyen házakat építettek a múlt században az 
Ormánságban,7 a Hegyháton8 és valószínűleg 
ezen a vidéken is. 

Amikor azután a sárfal kiszorította a sö
vényfalat, nem volt már szükség ágasfára, 
mert a fal már elbírta a tetőt. Maradt tehát 
a szelemenes szerkezet olyan formában, hogy 
a szelement nem ágasfák, hanem mesterge
rendára támaszkodó oszlopok tartották. így 
az egész tető súlya az ágasfákról áttevődött 
a mestergerendára, illetve a falakra. 

A múlt század közepétől új épületet már 
nem építettek ezzel a tetőszerkezettel; min
denhol elterjedt a szarufás, szelemen nélküli 
tetőszerkezet, amelynél a súly egyenletesen 
oszlik meg a falon és így sokkal biztosabban 

7 Vö. Kiss Géza: Ormányság. 
8 Ilyen házakra emlékeznek Mánián és Buda-

fán is. 

áll a tető. Ez okozhatta, hogy a szarufás te
tők gyorsan elterjedtek Hegyalján, és a régi 
szelemenes tetőből csak néhány maradt meg. 

A tető formáját a tetőszerkezet szabta 
meg. Ennek megfelelően kétféle tetőforma élt 
Hegyalján: a sátortető és a nyeregtető. 

Az oromgerendás házaknak sátortetője 
volt, amit Hegyalján farazatos tetőnek ne
veznek (5. kép). Ennek a tetőnek négy síkja 
van, kettőt az oromgerendától jobbra és balra 
eső szarufák alkotnak, a másik kettő a ház ele
jén és végén van: ez a farazat. A tető azt a 
benyomást kelti, hogy magasabb mint a fal. 
Ezt a látszatot az is növeli, hogy a tető alsó 
része, az eresz, mind a négy oldalon két-há

rom arasz hosszú és eltakarja a fal felső ré 
szét. 

A másik tetőforma a nyeregtető, amely a 
szarufás szerkezetből önként adódik (6. 
kép). A szarufás tetők elején és végén nem 
voltak sárgerendára támaszkodó szarufák, 
amelyek a tető harmadik és negyedik síkját 
alkották volna, ezért csak kétsíkú, nyereg
formájú a tető. Ezeknél a tetőknél a ház ele
jén és végén a falat megmagasították, vagyis 
a tető két végén levő nyílást befalazták. Ezt 
nevezték oromfalnak vagy homlokzatnak. 

A sátortető és a nyeregtető közötti á tme
netet jelenti az a tetőforma, amelynél a ház 
végén a sátortetőből megmaradt a farazat, a 
ház elején azonban oromfalat emeltek. A ház 
elején levő farazatból csak egy 50—60 cm-es 
kis üstök maradt meg (7. kép). Ezt úgy csi-

5. kép. Farazatos tető. KővágószöUős 
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6. kép. 
Nyeregtetős ház 
Kővágószöllős 

7. kép. 
Üstökös ház homlokzata. 
Cserkút 
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nálták, hogy a ház elején emelt oromfalat a 
tetején vízszintesen levágták, majd az egész 
oromfalat szarufával bekeretezték. Azután a 
második szarufa-pár tetejéről két szarufát 
vezettek* le az oromfalra. Ezzel kész volt az 
üstök váza, most már csak léceket és zsúpot 
kötöttek^rái 

Bizonyosnak látszik, hogy ez az üstökös 
tetőforrgya sátortetőből- alakult ki, kb. a múlt 
század első felében vagy közepén, amikor az 
oromgerendás szerkezetről kezdtek áttérni a 
szarufásra. Ez az üstökös forma ugyanis csak 
szarufás' tetőnél jelentkezik, szelemenesnél 
nem. Felvetődik a kérdés, mi magyarázza a 
keletkezését akkorf ha ez az üstökös forma 
a szarufás szerkezethez kapcsolható? Erre ha
tározottan nem tudunk felelni, de néhány 
szempontra rámutathatunk. 

8, kép. Cseréppel fedett üstökös ház. Kővágószöllős 

már falusi és más mesterek faragták ki a 
tető gerendáit. Erre az időre már differenciá
lódott annyira a parasztság, hogy külön fa
lusi iparosréteg alakulhatott ki. Az iparosok 
eleinte a városból, a céhekből kikopott meste
rek voltak, akik vidéken próbáltak szerencsét. 
Más részük helybeli volt; ezek uradalmakban, 
a katonaságnál, esetleg a városban tanulták 
mesterségüket. A tanult mesterek a múlt szá
zad második felében egyre nagyobb számban 
tűntek fel a falun, és ez okozta, hogy az új 
építőanyag, tetőanyag, tetőszerkezet és az új 
építési forma gyorsan elterjedt. Természete
sen elősegítette elterjedését az egyre fokozódó 
polgári igény is. 

A régi házaknak zsúp-, vagyis szalmate-

is eltűnt a farazat, csak az üstök maradt meg 
(8. kép). Végül — különösen, amikor a zsúpot 
a cserép váltja fel — az üstök is eltűnt és 
megjelent a tiszta nyeregtetős forma. — A ha
gyományokhoz, a hagyományos formákhoz 
való ragaszkodás okozta, hogy Hegyalján több 
sátortetős ház napjainkig megmaradt, és üs
tökös házat is szép számmal találunk. Mind
ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
a tetőanyag könnyebben és gyorsabban vál
tozott meg, mint a hagyományos formák. 
Igaz, hogy az előbbi megváltozását több gya
korlati előny is elősegítette. 

Az öregek úgy emlékeznek, hogy régen 
mindenki maga ácsolta a tetőt. Akkoriban 
mindenki értett hozzá. Az akikori tetőszerke
zetek nem is kívántak különösebb szakértel
met. A múlt század második felében azonban 

Az átváltás a szelemenes szerkezetről a 
szarufásra nem volt könnyű, de ennek elle
nére aránylag gyors volt a folyamat. A gyors 
szerkezetváltozást azonban nem követte ilyen 
gyorsan a tetőforma változása is. Az új tető
forma az új építkezési mód mind erőteljesebb 
térhódításával, amit apró előnyök — mint a 
padlástér kisméretű bővülése, kevesebb anyag 
kellett hozzá, készítése egyszerűbb volt, és 
hogy az egész tető könnyebb lett — mozdítot
tak elő, csak fokozatosan terjedt el és így több 
átmeneti forma keletkezett. Az egyik a már 
ismertetett kisüstökös tető, ahol a régi sátor
tetőből megmaradt a ház végén a farazat és a 
ház elején a farazat csökevényeként az üstök. 
— Egy másik átmeneti formánál a ház végén 

15 J. p. Múzeum 



Ш FÜZES ENDRE 

teje volt. Rozsszalmát használtak tetőfedésre, 
mert annak erősebb volt a szára, mint a bú
zaszalmának. Nádat sohasem használtak, bár 
termett bőven Hegyalján. Legfeljebb fűtöttek 
vele. Ismeretlen volt a fazsindely is. 

Lássuk, hogyan készítették a /súntetőt? 
A rozsot aratás után kévébe kötötték és 

a pajtához szállítottak belőle annyit, ameny-
nyi a zsúpozáshoz szükséges volt. Nem volt 
szabad kinyomtatni a szemet, mert a szalma 
megtört volna. Ezért kézzel csépelték ki. A 
cséplés úgy történt, hogy a pajta közelében 
egy letisztított helyre támlanélküli padot ál
lítottak, majd az odakészített rozsból egy ké
vét elbontottak. Jó marokravalót kivettek be
lőle és a középtájon fogva a kalászokat a pad
hoz verdesték, amíg a szem kipergett belőle. 
Vigyáztak nagyon, nehogy a szára megtör
jék. A kivert markot egy odakészített szalma
kötélre fektették. így csépelték ki az egész 
kéve rozsot, majd összekötötték és bevitték a 
pajtába. — Ezt a munkát szinte minden eset
ben nők végezték. — Mivel a cséplés általában 
nyár végén történt, új házat pedig tavasszal 
vagy nyár elején szoktak építeni, a kicsépelt ' 
rozskévék az építkezésig a pajtában ma
radtak. 

Amikor tavasszal elég meleg volt már az 
idő, hozzáfogtak az új ház építéséhez, vagy 
ha csak a tetőt cserélték ki, a zsúpozáshoz. 
A rozskévéket a szállásokról kocsival haza-
hordták a ház közelébe és elkezdték a zsúp 
kötését. 

Ezt Hegyalján mindegyik faluban zsúp
kötők végezték. Ezek zsellérsorból kikerült 
férfiak voltak, akik ebből éltek. Egyik-másik 
faluban több is volt; a környékre jártak dol
gozni. Szöllősön például három zsúpkötő is 
lakott a múlt század 80-ás éveiben. A szalma
tetők eltűnésével hirtelen megfogyott a szá
muk. Egypáran még megéltek valahogy a ja
vításokból, pótlásokból, később ezek is telje
sen eltűntek. 

A zsúpkötők természetbeni fizetségért, 
ri tkábban pénzért dolgoztak. A munka ideje 
alatt teljes ellátást kaptak. Voltak jóhírű 

zsúpkötők, akiket távolabbi falvakba is elhív
tak az igényesebb megrendelők. Ezeket job
ban meg is kellett fizetni. — Néha előfordult 
az is, hogy a gazda — ha ügyes ember volt 
— maga végezte el a zsúpkötést. Ez azonban 
ritkaság volt, mert a zsúpkötők nem kerültek 
sokba és emellett szépen is dolgoztak. 

A zsúpkötés a következőképpen történt: 
A már kicsépelt rozskévék közül egyet-

egyet megfogott a zsúpkötő, odavitte a ház elé 
egy szabad helyre. Kibontotta, kivett belőle 
Щу jó marokkal. Balkézzel megfogta a cso

mót, jobbjával pedig elkezdte csavarni a fejét, 
míg a csomó feje önmagától összekunkoro-
dott. Akkor a csomó kalászos végét az ön
maga által alkotott hurokba szorította. Egy 
ilyen becsavart fejű csomót neveztek ЪаЫса-
пак vagy babajkának (9. kép). Egy-egy kévé

id, kép. .,Babica" 

bői három-négy babica került ki. A babicák 
tulajdonképpen arra szolgáltak, hogy a rozs
szalmát előkészítsék a zsúpkötéshez, illetve 
megkönnyítsék a zsúp kötését. Hiszen kisebb 
csomó szalmát könnyebb volt kötözni és te
regetni a tetőn, mint egy nagy kévét. A zsúp
kötő tehát egymásután szedte elő a kévéket 
és babicát csinált belőlük. Mikor 20—30-at 
megcsinált, hozzáfoghatott a babicák felkötö
zéséhez, a tulajdonképpeni zsúpkötéshez. 

Odatámasztot egy létrát a legalsó tetőléc
hez és felvitt annyi babicát, amennyit csak 
elbírt. Letette jobbkéz felől. A zsúpkötést 
mindig legalul kezdték a bal oldalon. Először 
tehát előre elkészített szalmakötéllel odakötö
zött egy babicát a baloldali legalsó léchez, a 
legszélére. Erősen rákötözte úgy, hogy a ba
bica feje, vagyis a kalászos vége volt felül, 



NÉPI ÉPÍTKEZÉS MECSEK-HEGYALJÁN 227 

Aztán vette a következő babicát és melléje 
tette. A térdével odaszorította, majd a már 
odakötözött babica egyharmad részéből köte
let csavart, átvitte azt az újabb babicán, an
nak túlsó oldalán pedig a lécen lazán áthur
kolta. Ezután térdével elengedte a babicát és 
miközben jobbjával a lazán áthurkolt kötél 
végét tartotta, bal kezével rendezgetni kezdte. 
A rendezgetés abból állt, hogy kibontotta a 
második babica fejét, majd tenyerével ütö
getve egyengette, rendezgette a szalmaszála
kat. A legalsó sornál ügyelt arra, hogy egyes 
szálak le ne csússzanak, mert akkor nem lett 
egyenes a tető széle. — Amikor mintegy 
arasznyi szélességben egyenletesen elren
dezte a babicát, meghúzta a jobb kezével tar
tott szalmakötelet, végét a leszorító hurok 
alá fűzte és ismét meghúzta. Ezzel a második 
babicát is szilárdan a léchez rögzítette. 

Ugyanígy kötözte fel a többi babicát is. 
amíg a sor végére, vagyis a tető másik szé
lére ért. A babicákat a felső harmadrészükön 
hurkolta át és erősítette a léchez (10. kép), 
így alsó kétharmad részük csupán a szálak 
rugalmassága és keménysége folytán simult a 
tetőre (11. kép). így lehetett harmadrészük
ből kötelet sodorni, amivel aztán a következő 
babicát kötötték a lécre. Ennek megvolt az 
a hátránya, hogy ha az egyik babica kötése 
felbomlott, könnyen felbomlott az egész sor 
is. Viszont megvolt az az előnye, hogy nem 
kellett külön kötőanyagot készíteni, hisz min
dig az előző babica szalmájával kötözték oda 
a következőt. 

A következő sort ugyanígy kötözte fel a 
zsúpkötő, csak itt a babicákat fordítva, tö
vükkel felfelé erősítette a lécekhez. A ren
dezgetés itt is arra irányult, hogy egyenlete
sen sima legyen a tető. Kész tető külsején 
nem is lehetett látni, hol vannak a sorok. 
Azok takarták egymást, mint a mai tetőkön 
a cserepek, a felső sor vége mindig eltakarta 
az alsó sor kötését. — Ha a tető magasabb ré 
széhez ért a zsúpkötő, létrát vitt fel, függő
legesen felerősítette, és azon térdelve, gug
golva dolgozott. A munka haladtával a létrát 
mindig továbbvitte. 

Amikor a tetőnek mind a négy síkjával 
készen volt, következett a szegély készítése, 
a tetősíkok találkozásánál, az éleken. Lényegi
leg itt is ugyanúgy kötötte fel a babibcákat, 
mint a tető legalsó sorában, vagyis tövükkel 
lefelé, csakhogy itt előre elkészített szalma
kötelet használt. Nem is rendezgetett, hanem 
szorosan odakötözte a babicákat, a végüket 
pedig egyenesre vágta. így a tető élein lép
csőzetes lett a zsúp. Ez volt a szegély (12—13. 

kép). Gyakorlati jelentősége nem volt, csupán 
díszül szolgált. 

Ugyancsak díszül szolgált a sörte is, a 
tető gerincén. Ennek gyakorlati haszna is 
volt: befedte a két tetősík találkozásánál ke
letkezett rést. 

A sörtét a következőképpen készítették: a 
zsúpkötő fogott egy babicát, de nem csavarta 
be a fejét, mint a többinél, hanem a fejénél 
kenderfonallal szorosan átkötötte úgy, hogy 
felső vége a kötésen túl tenyérnyire kilógjon. 
A kilógó rész végét egyenesre vágta. Megcsi
nált 40—50 ilyen babicát, felvitte a tetőre. 
A legszélére egy nagyot választót ki, mer t az 
látszott a legjobban a ház homlokzata felett, 
A szárát a kötés alatt kettévette és ráültet te 
a gerincre. A kettéválasztott csomót azután 
előbb az egyik, majd a másik oldalon lekö
tözte a legfelső léchez. Azután vette a követ
kezőt, azt is ráültette a gerincre, de ezt már 
az előző szárából csavart kötéllel kötötte le. 
Ugyanígy a többit is. 

Amikor az egész gerinc készen volt, mind
két oldalon hosszú léccel kötötte le a szárakat, 
nehogy a szél kikezdje. Azután egyenesre 
vágta a sörték tetejét, hogy mind egyforma 
hosszú legyen. így már tényleg úgy nézett ki 
a tető, mintha sörtéje lenne. 

Ezzel nagyjából készen volt a tető zsúpo-
zása. Még a tető széleit vágták le egyenesre 
kaszával, az egész tetőt lesimították gereblye 
fokával, a kiálló szalmaszállakat kihúzkod
ták vagy levágták. Néha hosszú fűzfavessző
ket fektettek végig a tetőn, két végüket be
szúrva a szalma közé, hogy a szél ne borzolja 
fel a zsúpot. 

Az új zsúp nagyon tartós és száraz volt. 
Ha szorosan kötözték, nem engedte át az eső
vizet vagy a hólevet. Jó hőszigetelő is volt: 
nyáron hűvös, télen aránylag meleg volt a 
padlás. A jó zsúptető tartós is volt, 20—30 
évig javítás nélkül is megvédte a házat az 
időjárás viszontagságaitól. Utána évenként 
javításokkal, duggatásokkal még 20 évig is 
kitartott. 

A régi zsúpos házak kicsi épületek voltak. 
Mindössze két helyiségből álltak: szobából és 
konyhából. Az egész épület nem volt hosz-
szabb 8—10 méternél, szélessége sem haladta 
meg a 6 métert. Ezt a kis házméretet részben 
a földrajzi körülmények is indokolták. Hegy
alján egyik falunak sem egyenletes a té r 
színtje, mindegyiket horpadások, völgyek, 
vízmosások szabdalják keresztül. Ezenkívül a 
talaj mindenütt dél felé lejt. Az egyenetlen 
és gyakran partba vájt telkeken, az akkori 
építési technikával, nem is lehetett nagyobb 
házat építeni. De igény sem volt még akkor 
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10. kép. Babicák odaerősítése a tetőléchez. Cserkút 

11. kép. Zsúptető széle. Kővágótöttös 

nagyon házra. Sok család még ma is két he
lyiségből álló házban lakik. 

Természetesen a régi házak közt már a 
múlt század közepén is voltak háromoszta-
túak, szoba-konyha kamrával, vagy két szoba 
egy konyhával. Ezek azonban már viszonylag 
újabb típusoknak tekinthetők. 

Д kétsejtű és háromsejtű lakóház esztéti

kailag, építészetileg és gyakorlatilag is zárt, 
komplex egységet jelent. Külső formájában 
és belső beosztásában is harmonikus, megadja 
mindazt, ami a parasztember számára szüksé
ges. Belső beosztása egyszerű és praktikus 
(XLI. t., 14—16. kép). A háromsejtű háznál 
eleinte csak a család létszáma vagy a gazda
sági érdek indokolta a harmadik helyiséget; 
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12. kép. 
Tető szegélye. Cserkút 

13. kép. 
Tető szegélye. Cserkút 
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14. kép. Régi zsúpos lakóház. Cserkút 

15. kép. Régi zsúpos lakóház. Kővágószöllős 

a polgári divat csak a múlt század második 
felében vált ösztönzővé. 

A ház előtt tornác húzódik végig, amit itt 
házaljának neveznek (17—18. kép). A ház 
elején és végén fal zárja le, ami azt mutatja, 
hogy nem használat közben alakult ki, ha
nem tervszerűen építették a ház készítésekor. 
Hosszanti oldalát nem zárja le alacsony 

deszka- vagy vályogfal, hanem szabadon áll, 
csupán két-három ereszt alátámasztó dúcfa 
jelenti a lezárást. Ezek bükkfából készültek, 
nem díszül szolgálnak, hanem az ereszt tá
masztják alá. Néha kevés faragással szokták 
díszíteni. 

A házalja keskeny, 50—60 cm-nél ritkán 
szélesebb. így nem hozható kapcsolatba a 
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16. kép. Régi zsúpos lakóház. Cserkút 

17. kép. Házalja. Kővágószöllős 

más vidékeken elterjedt tornácokkal, nem al
kot külön helyiséget a ház előtt. Csupán a ház 
bejárati oldalának és a bejárat védelmére 
emelték. Legtöbbször tyúkólat helyeznek el 
az egyik sarokban, itt tartják a sóőrlő követ 
és itt halmozzák fel az aprófát. 

A hegyaljai házaknak csak egy bejárata 
van és az mindig a konyhába nyílik. Keretbe 

állított, zsilipszerűen összeerősített deszka
lapokból álló méternyi széles, 180 cm magas 
kettős ajtó zárja (19. kép). A kettős ajtót a 
tüzelőberendezés tette szükségessé (1. alább). 
Felső és alsó részét külön-külön lehetett 
nyitani és zárni. 

A régi házak ma még meglevő konyhái
ban nagy, négyszögletes kemence áll (20. 
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18. kép. 
Házalja. : Cserkút 

19. kép. 
Kettős ajtó. 
KÖvágószöllős 
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20. kép. Kem 

kép), amelyben főleg kenyeret sütöttek. Álta
lában vályogból készült; fenekét téglával rak
ták ki. Megépítése után kiégették. Ovális 
szája előtt agyagból képzett polc áll, a pócika, 
amelyre a sütőlapátot tették a kenyér beve
tése előtt. Sütés alatt a száját tévővel zárták 
be. — A kemencének nem volt füstelvezetése, 
hátul a falnál lyuk volt rajta, részben ezen, 
részben a száján jött ki a füst. 

A kemencéhez tartozott a pereiét, a ku-
rugla és a sütőlapát. Az első kettő a kemence 
kitisztítására szolgált, az utóbbival a kenyeret 
vagy más sütnivalót vetették be. — A pemet 
hosszú rúdra erősített szalmacsóva volt, ame
lyet vízbe mártottak és sütés előtt kiseperték 
vele a kemence fenekét. — A kurugla hosszú 
rúdra merőlegesen felszegeit, egyik oldalán 
egyenes, a másikon ovális alakú deszkalap 
volt, amivel a hamut és parazsat húzták ki a 
kemencéből. — A sütőlapát hosszú rúdra erő
sített, bükkfából faragott kerek lap. 

A kemence mellé, annak egyik oldalára 
építették be az üsthelyet. 60—70 cm magas 
volt; vályogból rakták. Közepén 50—60 cm 
átmérőjű üreg volt, abba állították bele az 
üstöt és alatta tüzeltek. Legtöbbször vizet me
legítettek benne. 

A tüzelőberendezés másik része a szobá
ban van, ez a takaréktűzhely, amit Hegyalján 
sparhelt-nék neveznek. Agyagból vagy tég
lából építették két platnival, hátul még ma 
is sok helyen látható megemelt sütővel. Füst-

íce. Cserkút 

jét bádogcsövön vezették ki a konyhába, ahol 
a szabadkéményen keresztül távozott. 

A sparhelt mellett a falba épített kis fülke 
szokott lenni, amit függönnyel vagy két kis 
ajtóval takarnak el. Az utóbbi esetben kis fali 
szekrénynek néz ki. Általában a főzéshez 
használt fűszereket és sok egyéb apróságot 
(gyufa, madzag, kés, kefe, gyertya stb.) tar
tanak itt. 

A ma még meglévő régi házakban a szobai 
és a konyhai tüzelő füstjét a szabadkémény 
vezeti el. Vályogból rakták. Három oldalon 
a falra, negyedik oldalon a mestérgerendára 
támaszkodik. Általában a kemence fölé épí
tették. Belülről félhenger alakú; középen ve
zet ki belőle a tulajdonképpeni kéménynyílás, 
amely felfelé fokozatosan elkeskenyedik. 
A nyílás elejére egy-két vasrudat építettek 
be, erre akasztják a füstölnivalót.' 

Ilyen volt a ma még meglevő régi házak 
tüzelőberendezése. 

Az öregek azonban emlékeznek rá, hogy 
a múlt század közepén még nem ilyen volt a 
tüzelő. A konyhában akkor is nagy négyszög
letes kemence állt, olyan mint a mai kemen
cék. Tetején égett a nyílt tűz; azon főztek. 
Volt egy kis mélyedés a tetején, ott rakták 
meg a tüzet. Amikor már jól égett, tűzikutyát 
vagy vas háromlábat állítottak melléje, arra 
tették a cserépfazekat. Egy-két öreg még arra 
is emlékszik, hogy láncon lógó bográcsban is 
főztek, A láncot az egyik általgerendához erő-
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sítették, mert akkor még kémény sem volt. 
A füst az ajtón távozott vagy felszivárgott a 
padlásra. Egyik-másik régi ház padlásán a 
szarufák ma is füstösek. A füst miatt volt 
szükség a kettős ajtóra is. Ugyanis, ha már 
nagy volt a füst a konyhában, kinyitották a 
felső részét, ahol kiment a füst, de nem jött 
be a hideg levegő. Különösen télen volt ennek 
jelentősége. 

A szobában zárt tüzelő állt régen : a kájha. 
Emberrjagyságú, négyszögletes, jó méter szé
les fűtőobjektum volt. Cseréplapokkal, káj-
haszemekkel rakták ki. A kálynaszemek négy
szögletes cseréplapok voltak, amelyeknek kö
zepét tányérszerűen bemélyesztették. Leg
többször zöld mázzal festették be. Néhány 
ilyen kályhaszemet még ma is látni a padlá
sokon vagy az udvaron, ahol csirkeitatónak 
használják. 

A kályhát kívülről fűtötték; szája a kony
hába nyílott. Előtte kis sárpadka volt, arra 
tették az edényeket főzés közben. Mert télen 
a kályha szájában főztek. — Szalmával be
gyújtottak, majd hasábfát, tuskót tettek a 
tűzre. A kályha hamar bemelegítette a szobát 
és a kályhaszemek jól tartották a meleget. 
Amikor már nagy volt a tűz, kihúzták a 
kályha szájából a parazsat, háromlábat tet
tek rá és arra helyezték a fazekat. Volt ami
kor csak a parázs mellé állították a f őznivalót. 
Ha nyárson sütöttek, tűzikutyát tettek a pa
rázs mellé, azon forgatták a nyársat. 

Tehát télen főztek a kályha szájában, de 
sohasem sütöttek benne. Inkább csak fűtésre 
szolgált. — Ha a háznak még egy szobája 
volt, a másikba is kályhát állítottak, amit 
ugyancsak a konyhából fűtöttek. így a 
konyha ugyan füstös volt, ellenben a többi 
helyiségek füsttelenek, tiszták maradtak. 

A kályhákat gölöncsérek, kályhások ké
szítették. Ezek vándor iparosok voltak, akik 
bizonyos körzetben dolgoztak. Hegyalján fő
leg pécsi és szentlőrinci gölöncsérek jártak. 
A kályhaszemeket és cserepeket már otthon 
elkészítették műhelyükben, tavasszal kocsira 
ültek és a vidéket járták. Mindenhol megkér
dezték, kell-e kályhát rakni? Hamar megal
kudtak a gazdával és helyben megépítették 
a kályhát. Javításokat is vállaltak. Gyakran 
hetekig egy faluban tartózkodtak. Mivel egy 
vidékre általában ugyanazok a gölöncsérek 
jártak, azért azon a vidéken bizonyos stílust. 
formát és színt terjesztettek el. Hegyalján 
például a zöldmázas nagy, négyszögletes kály
hák terjedtek el. 

Láttuk a hegyaljai ház régebbi és újabb 
formáját, szükséges talán, hogy időrendben 
is megállapítsuk a ház fejlődését, alakulá
sát. Az öregek emlékezete, valamint a régi 
házak megfigyelése alapján a hegyaljai ház 
fejlődése a következőkben körvonalazható: 

A legrégibb ház, amire még emlékeznek 
az öregek, a XIX. század közepéről való két-
sejtű épület, szobával és konyhával. A tető 
szelemenes zsúpos sátortető. Tüzelőberende
zése kettős, a konyhában kemence van, te te
jén a nyílt tűz, amelyen láncon lógó bogrács
ban vagy háromlábra állított fazékban főz
nek. A szobában szájával a konyhába fordí
tott és onnan fűthető zárt tüzelő: a kályha 
áll. Kémény nincs, a konyha füstös, a füst a 
konyhából a padlásra vagy az ajtón át a sza
badba távozik. A füstös konyha miatt a ház
nak kettős ajtaja van. 

Ha párhuzamot vonunk az ormánsági ház 
tüzelőberendezése és a hegyaljai tüzelők kö
zött, (az összefüggés keresése — mint látni 
fogjuk — indokolt) láthatjuk, hogy ebben az 
időben az Ormánságban a jóval primitívebb 
nyílt tűzhely van. Lényegileg alacsony, pár 
cm magas sárpadkából (ezen tüzeltek) és a 
föléje akasztott, láncon lógó bográcsból áll.9 

Ha összefüggés van az ormánsági és a hegy
aljai ház között, akkor ennek a primitív tűz
helynek Hegyalján is meg kellett lennie va
lamikor. Az öregek nem emlékeznek rá, de 
megtaláljuk ezt a tűzhelyformát csökevényei
ben néhány szőlőbeli pincében. 

Ezekben a pincékben, helyesebben préshá
zak sarkában ma is lehet látni néhány téglá
val elkerített, közvetlenül a földre rakott 
tűzhelyet. Felette a falba erősített rúdra 
akasztott láncon bogrács lóg. Az egész tűz
hely felett vesszőből font és besározott szik
rafogó van, amely egy kürtőn keresztül a 
szabadba vezeti a füstöt. A bográcsban vizet 
szoktak melegíteni hordómosáshoz. Szüretkor 
főznek is benne. 

Feltehető, hogy ez az egyszerű kis tűz
hely, amely nagyon hasonlít az ormánsági 
tüzelőhöz, valamikor a házban volt. A múlt 
század elején onnon kiszorulva a szőlőbeli 
pincékbe került, ahol néhány helyen napjain
kig megmaradt. Más házbeli bútornak vagy 
tárgynak a pincébe való vándorlása, amelyre 
számos példát találunk, csak alátámasztja fel
tevésünket. — Dél-Zalában és Belső-Somogy-

9 Vö. Gunda Béla: A lakóház kialakulása az 
Ormánságban, különös tekintettel a tűzhelyek kul-
túrmorfológiai jelentőségére. Ethn. XLVII. (1936). 
184—185. 
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ban ugyancsak a régi házból kerültek a pin
cékbe a hasonló primitív tűzhelyek.10 

E feltevés alapján elképzelhető tehát, hogy 
a múl t század elején a tüzelőberendezés fej
lődésében a konyhai kemencét és a rajta levő 
nyílt tűzhelyet megelőzte ez a primitív tűz
helyforma. Később, amikor kemence került a 
konyhába, az egész tűzhely a láncon lógó 
bográccsal együtt felkerült a kemence tete
jére. Majd elmaradt a bogrács és háromlábra 
állított fazékban főztek. 

A következő fejlődési fokozatban a nyílt 
tűzhelyet beépítették a kemencébe. Egyik 
oldalába került, takaréktűzhely-szerűen, plat-
nival és sütővel. Két zárt tüzelő maradt tehát: 
a konyhában a kemence a beépített sparhelt-
el, amelyen sütöttek és főztek, és a szobában 
a kályha, amely fűtötte a szobát. A két zárt 
tüzelő azonban megkövetelte a füstelvezetés 
megoldását, a konyha füsttelenítését. Megje
lenik a szabadkémény, amely kivezeti a ke
mence, a kemencébe épített tűzhely és a szo
bai kályha füstjét is. — A fejlődésnek ez a 
fokozata kb. a múl t század első felére tehető. 

A 60—70-es évekre azonban már kiala
kult a régi házak mai formája és berendezése. 
Elsősorban a polgári igény hatott döntőleg, 
ezenkívül a tűzhelyek racionális használata is 
előmozdította a fejlődést. 

Először a tetőszerkezet alakult át szaru
fásra és ezzel megnyílt további helyiségek 
hozzáépítésének a lehetősége. Elsősorban még 
egy szobát vagy kamrát építettek a házhoz. 
Az új tetőszerkezettel a tető formája is meg
változott: nyeregtető lett. A leglényegesebb 
változás azonban a tüzelőberendezésben tör-
nént. A szobából kidobták a kályhát, amely 
az igényeknek már nem felelt meg, amellett 
sok tüzelőanyagot is fogyasztott. Takaréktűz-
helyet építettek a helyére vályogból vagy tég
lából. Ezután már kizárólag ezen történt a 
főzés, egyúttal a szobát is fűtötte. A takarék
tűzhelynek az az előnye is megvolt, hogy té
len nem kellett a hideg, huzatos konyhában, 
a kemencébe épített tűzhelyen főzni. — A 
sparhelt füstjét kürtőn keresztül a mennye
zet alatt vezették ki a szabadkéménybe. — A 
konyhában megmaradt a kemence, de már 
csak sütésre szolgált, a tűzhely eltűnt róla. 

A múlt század utolsó harmadában bekö
vetkezett fejlődés pedig teljesen átalakította 
a hegyaljai házat. A fentebb leírt, a 70-es 
évekre kialakult régi házakból csak néhány 

10 Seemayer Vilmos: Régi tüzelőberendezések 
Dél-Zalában és belső Somogyban. N. É. XXV. 
(1933). 49, 

maradt meg, amely ezután ezt a formáját és 
tüzelőberendezését még sokáig megtartotta. 

* 

Ha a hegyaljai házat értékelni akarjuk, 
önkéntelenül az ormánsági házzal kell pár
huzamba állítanunk.11 Ezt az összehasonlítást 
nem a földrajzi és etnikai közelség indokolja 
elsősorban, hanem az építkezési kul túrának 
számos megegyező vonása. Igaz viszont, hogy 
ezek a megegyező kultúrjelenségek a földrajzi 
közelség, a kultúrelemek gyors továbbadása 
következtében jöhettek létre. 

Nézzük először magát a házat. Külső for
májában, tetőformában teljesen megegyez
nek. Ugyanazt a kisméretű, szoba-konyhás, 
tornácos, sátortetős, zsúpos házat találjuk 
meg mind a Hegyalján, mind az Ormánság
ban. Igaz, hogy falépítési technikája, anyaga, 
tetőszerkezete más-más volt, de ezt a föld
rajzi körülmények magyarázzák. Az Ormán
ságban a láza, vizenyős talaj, a mocsarak, a 
gyakori áradások miat t vált szükségessé első
sorban a fatalpas faépítkezés, míg Hegyalján 
a talaj, ha nem is egyenletes, de szilárd volt 
mindenütt . I t t az egyes telkek tagolt felszíne 
miatt lehetetlenség lett volna fatalpra építeni. 

Számos hasonló vonást találunk a tüzelő
berendezésben is, sőt annak fejlődése teljes 
egészében a ormánságihoz kapcsolható. — A 
legkorábbi tűzhelyforma, az alacsony sár
padkára rakott nyílt tűzhely a láncon lógó 
bográccsal, mind az Ormánságban, mind a 
Hegyalján megvolt.12 Csökevényeiben a szőlő-
beli pincékben ma is láthatjuk. 

Ennek a primitív tűzhelynek az Ormán
ságban használt szinte teljes eszközanyagát 
ma is meg lehet találni a hegyaljai padláso
kon vagy kamrákban, az ormánságival telje
sen megegyező formában. így használták a 
rostélyt, a vasháromlábat, és a tűzikutyák 
különböző változatait.13 Valószínűleg ennél 
a primitív tűzhelynél használták a puplikát 
vagy sütőharangot is, amelyből ma már egyet 
sem lehet találni Hegyalján, de egyik-másik 
öreg még emlékszik rá. Agyagból készült, k i 
égetett, 60—70 cm átmérőjű fedőeszköz volt. 
A parázsra helyezve felmelegítették, majd 
amikor már forró volt, alája tették a lepény
szerű kenyeret. — A fent leírt eszközöknek 
nagy részét a kemence tetején rakott nyílt 

11 Vö. Gunda Béla: idézett cikkét és Kiss Géza 
idézett könyvének a házról szóló részét. 

12 Gunda Béla: i. m. 184. 
13 Uo. 193., 11. ábra., 
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tűznél is használták. Nyilván ez magyarázza 
hosszú továbbélésüket. 

A tüzelőberendezés fejlődésében egy lé
nyeges különbség van a két házvidék között. 
Hegyalján sem a kertben, sem a konyhában 
nem voltak boglyaalakú kemencék. Ennek az 
az oka, hogy a négyszögletes, hasáb alakú ke
mence — amely nyugati, elsősorban német 
nyelvterületeken alakult ki, — a kultúrtár-
gyak dinamikája következtében jóval előbb 
ért ide, mint az Ormánságba.14 Oda ugyanis 
csak a múlt század végén kerültek, Hegyalján 
pedig az emlékezet szerint már a múlt szá
zad közepén megvoltak. A hasáb alakú ke
mence tehát itt közvetlenül váltotta fel a 
primitív sárpadkás tűzhelyet, nem kellett 
„hadakoznia" a boglyaalakú sütő-szárító ke
mencével, mint az Ormánságban. 

A hasáb alakú kemence megjelenése után 
megint egyformán alakul, fejlődik a hegyaljai 
és az ormánsági tüzelőberendezés. A kemence 
kísérőeszközei, a kurugla, pemet és a sütő
lapát a Hegyalján is megtalálható. Ugyan
csak megtaláljuk itt a kályhás szobát. Beke
rülésének ideje csak körülbelül állapítható 
meg. A század közepén már bizonyosan meg
volt. 

Mindezen kultúrjegyek kétségtelenül bi
zonyítják a hegyaljai és az ormánsági ház 
rokonságát. Azt mondhatjuk tehát, hogy az 
ormánsági házkultúra, amelyet déli-, alsó
dunántúli háztípusnak,15 vagy pannon-bal
káni házvidéknek16 neveznek, észak felé fel
jebb csúszott és Mecsek-Hegyalja területére 
is kiterjedt. Ezzel élesen elkülönül a Mecsek 
gerincétől északra fekvő Hegyhát más jellegű 
építkezésétől. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy az or
mánsági és a hegyaljai ház fejlődése között 
bizonyos fáziskülönbséget figyelhetünk meg. 
Ez nemcsak abban mutatkozik meg, hogy bi
zonyos kultúrobjektumok (mint a hasáb 
alakú kemence, a kályhás szoba és a kályha 
is) előbb terjedtek el itt, mint az Ormánság
ban, hanem abban is, hogy előbb is tűntek 
el, előbb is alakultak át. Amíg az asztalszerű 
kemence például csak a múlt század utolsó 
harmadában kezdett elterjedni az Ormánság
ban, ugyanakkor Hegyalján már régen átala
kult az egész tüzelőberendezés: nyílt tűzhely, 
kályha ekkor már nincs, helyette takarék-

14 Uo. 194. 
15 Bátky Zsigmond: Magyar tűzhelyek és ház

típusok. N.É. XXII. 127—129. 
16 Gundy Béla l m. 2ü9r 

tűzhelyen főznek és sütnek. Ugyanebben az 
időben a régi zsúpos házat is átépítik, és az 
egész építkezés jellege megváltozik. — Ez a 
fáziskülönbség minden bizonnyal abból adó
dott, hogy Hegyalján jóval előbb indult fej
lődésnek a gazdálkodás, előbb indult meg a 
polgáriasodás. Ebben Pécs kulturális hatása 
játszott jelentős szerepet. 

Üt 

A múlt század utolsó harmadában, külö
nösen a 80—90-es években indult meg az a 
nagy átalakulás, amely teljesen megváltoz
tatta az építkezés jellegét. Az átépítkezés 
szoros összefüggésben volt a település rende
zésével. Indítóoka elsősorban a gazdasági 
fejlődés volt, amely elsősorban a szemterme
lés előretörését és a második gabonakonjunk
túrát hozta. Ugyanakkor fejlődött a többi 
gazdálkodási ág is, főleg a szőlészet. A gazda
sági fejlődés következménye volt a paraszt
ság viszonylagos gazdagodása, nagyméretű 
differenciálódása, amely az igények megnöve
kedését vonta maga után a lakáskultúrában 
is. Igen jelentős volt a polgári igény meg
növekedése, amelynek korai megjelenése — 
mint rámutattunk — Pécs közelségével ma
gyarázható. Az állandó piaci kapcsolatok ré
vén a polgári divat mind erőteljesebben hú
zódott ki falura, ahol elsősorban a jobbmódú 
parasztság körében nyert teret. 

Előmozdították az építkezést a település 
rendezésével járó jobb hely kihasználási és 
építkezési lehetőségek is. — Az építőtech
nika, az új szerkezeti megoldások, amelyek 
a városból kerültek ki a falura, szinten csá
bítóan hatottak a módosabb parasztságra. 
Elterjedésük az új formák, az új falukép ki
alakulását vonták maguk után. 

Az átépítkezés a 80-as évek elején kez
dődött nagyobb arányokban és az első világ
háborúig tartott. Mintegy 30 év alatt zajlott 
le a folyamat. Kisebb arányokban a háború 
után is folytatódott. Anyagi alapja az éveken 
át tartó jó bortermés volt. Ekkor ugyanis 
nagyszerűen fizettek a szőlők; a bort jó pén
zért adták el. Hegyalján pedig a nagykiter
jedésű szőlők alkották mindig a gazdálkodás 
súlyát. Hozzájárult ehhez természetesen a 
gabonatermelés, és az állattartás fejlődése is, 
amelyből ugyancsak jól lehetett pénzelni. — 
így elsősorban a parasztság gazdagabb rétege 
kezdte építeni az új épületeket, azok a gaz
dák, akik nagyobb szőlő- vagy földbirtokkal 
rendelkeztek. A közép- és kisparasztság már 
mint meghonosodott divatot kezdte utánozni, 
ki-ki a módja szerint. 
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Az átépítkezés alapfeltétele — mint már 
rámutat tunk — a település rendezése volt. 
Ebben az időben kezdenek f elbomlani a falun 
kívül levő szálláskertek, amelyeket gazdasági 
udvarként használtak.17 A szálláskertekben 
levő istálló és pajta és a velük kapcsolatos 
munkák egyre nagyobb terhet rónak az egy-
késedés miatt megcsökkent családokra, ezért 

nélkül kő vagy tégla alapra építették; fala 
tégla esetleg vályog volt. A tető szarufás vagy 
modern tetőszékes szerkezetű lett, és a te tő
anyag mindenhol a cserép. — Megnövekedett 
a kő szerepe az építkezésben. Már nemcsak 
fundamentumot építettek vele, hanem kerí
téseket és kapukat is készítettek kőből. Az új 
istállók, pajták is legtöbb esetben teljesen 

21. kép. Ujabb lakóház nagykapuja. Kővágószöllős 

igyekeznek ezeket a házhoz hozni. Előbb 
azonban a telket kellett rendezni. A korábbi 
halmazos, szabálytalan alakú telkeken ugya
nis minden rendszer nélkül, a felszíni- és ta
lajviszonyoktól függően helyezték el a régi 
házat. A rendezés során ezt lebontották, így 
sok hely szabadult fel a telken, így ott a gaz
dasági épületeket is el lehetett helyezni. Az új 
házat már racionálisan építették, mindenhol 
az utca vonalára, ezáltal az utcák egyeneseb
bek lettek és városiasabb jelleget kaptak. 
Most már nem az utcák követték a házak és 
telkek vonalát, mint korábban, hanem a há
zak igazodtak a helyenkmt mérnökileg ki
mért utcavonalhoz. A gazdasági épületeket 
a ház mögé építették, vele egysorban, de 
mindig a telek szélére. így alakultak ki az 
épületekkel körülvett, zárt udvarok. 

Űj építőanyagok terjedtek el: a tégla, kő 
és cserép. Az új házakat ezután már kivétel 

17 Füzes Endre; l щ. 

kőből épültek. A határban levő bányákban 
bőven volt kő, az akkoriban Hegyalján dol
gozó olasz kőfaragók pedig jelentős kőfaragó-
ipart fejlesztettek ki. 

A házaknak elsősorban a mérete növeke
dett meg. A korábbi két-három helyiséggel 
szemben az új házban már két-három szobát, 
téli-nyári konyhát, tornácot, kamrákat, fo
lyosót találunk, bár az új helyiségekre nem 
mindig volt szükség. Legtöbbjét ma sem 
használ iák rendszeresen. Mivel ezek a helyi
ségek általában nem fértek el egy sorban a 
ház hosszában, megtörték a házat L-alakúra. 

Nagyon elterjedtek a nagykapus házfron
tok. A ház és a szomszéd ház közé kétszár
nyú, nagy kaput építettek boltozattal (21. 
kép), amely az egész utcafrontot kitölti és az 
udvart zárttá teszi. A legtöbb új ház külső 
formájában klasszicizáló jelleget kapott. Gya
koriak az utcafronton a félpillérek, a félkör
íves és háromszög alakú ablakszemöldökök 
(22. kép). Sok helyen kovácsoltvas kerítést és 
kaput építettek. Szinte minden ház alatt pince 
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22. kép. Ujabb lakóház. Kővágószöllős 

23. kép. Hegyháti tornácos lakóház. Kovácsszénája 

van már, amelynek bejárata többnyire az ut
cáról nyílik. 

Érdekes, hogy ugyanakkor Hegyháton, a 
Hegyaljától sokszor csak pár kilométerre, 
oszlopos tornácos, kúriális hatású épület irá
nyában fejlődött a régi kis zsúpos paraszt
ház (23. kép). 

A régi gazdasági épületek sem feleltek 

meg már a növekvő gazdasági igényeknek, 
ezért ezeket is átépítették. A korábbi vert
vagy vályogfalú istállók és pajták (24. kép) 
helyett, nagyméretű új épületet emeltek, 
leginkább kőből (25—26. kép). 

Az építkezés egyik jellegzetessége az volt, 
hogy nagyon megfogyott a házak száma. Az 
első világháború elején már jóval kevesebb 
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24. kép. Régi zsúptetős pajta. Kővágószöllős 

25. kép. Ujabb istálló és pajta. Cserkút 

házat találunk Hegyalján, mint a 80~as évek
ben. Ennek a háttere az egykésedésben rejlik. 
Ugyanis, ahogy egykésedtek a falvak, úgy 
fogyott a lakosság. Több ház lakói kipusztul
tak. A házat megvette a szomszéd, aki azu
tán az átépítkezés során két kis zsúpos ház 
helyett egy nagyot épített. Ezzel természete
sen a település zsúfoltsága is megszűnt. 

A századforduló idejére tehát a korábbi 
egységes falukép megszűnt, a falvak építke
zési jellege vegyes lett. Ma sokszor egymás 
mellett láthatjuk a régi zsúpos házakat, azok 
átalakult formáját és a legmodernebb épüle
teket (27. kép). — A régi házak száma a 
vidék nagyméretű iparosodása következtében 
rohamosan fogy, ma már csak néhányat talá-
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26. kép. Kőből épült modern istálló. Kővágószöllős 

?7. kép. Különböző korú és típusú lakóházak egymás mellett. Kővágószöllős 

lunk Hegyalján a múlt századi építkezés re-
liktumaként. 

Ejtsünk néhány szót a hegyaljai pincék
ről és pincés házakról. 

A hegyaljai falukban jártunkban feltűnik, 
hogy több ház utcafelőli vagy esetleg udvar
felőli oldalán kisebb ajtót látunk, amely álta
lában a talajnál valamivel alcsonyabb szin

ten van és lépcső vezet le hozzá. Ezek az aj
tók a ház alá épített pincék bejáratai (28— 
29. kép). 

A pincék ház alá építését a térszínt is 
megkönnyítette. A legtöbb ház ugyanis lej
tőre épült, így homlokzati része magasabb 
az átlagosnál. Ezért a pincéket általában a 
homlokzati rész alá építették, mégpedig úgy, 
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28. kép. 
Pincés ház. Kőviágószöllos 

29. kép. 
Pincés ház. Cserkút 

16 J. P' Múzeum 


