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LUKACS LÄSZLO A LAKÓHÁZ ALAPRAJZI 
VÁLTOZATAI А К ALI-MEDENCÉBEN 

A Káli-medence szomszédságában, 
a Sümeg melletti Sarvalyon a XIV— 
XV. századból többosztatú, különbö
ző rendeltetésű helyiségekből álló 
lakóházakat tártak fel. A sarvalyi 
kisnemesek házai 3—4—5 helyiségből: 
kemencés lakókonyhából, kályhás 
szobából, kamrából, tornácból, pin
céből állottak.1 Hudi József a Káli
medence XIX. század eleji kisnemesi 
birtokforgalmának vizsgálatakor, 
a káptalani bevallási jegyzőkönyvek 
adatai alapján így mutatta be az ál
talánosnak mondható háztípust: 
„Egy szobából, konyhából és kamrá
ból álló ház, mögötte találhatók a 
melléképületek (istálló, pajta, ólak). 
A telket deszka- vagy kőkerítés sze
gélyezi. Módosabb gazdáknál feltű
nik a kétszoba-konyhás ház is."2 

Az örökösödési iratból sajnos nem 
derül ki, hogy Balatonhenyében 
1736-ban a néhai Domokos Sámuel 
hagyatékához tartozó „felház és a 
majorban való kőház" milyen helyi
ségekből állt. A majori kőház alá 
pince, mellé „életes ház" és istálló 
épült. Feltételezhetjük, hogy a jó
módú nemesi család mindkét épüle
tének lakórésze is több, különböző, 
rendeltetésű helyiségből állt.3 Ugyan
ebben az időszakban a szentbékkállai 
plébámaházban: „a plébános részére 
2 szoba van, a háznép részére 1. A 
konyhában van tűzhely, a háznép 
szobájához kamra csatlakozik, alul 
gerendás mennyezetű pince van."4 

Köveskál XIX. század eleji kisnemesi 
lakóházainak térbeosztásáról az árvák 
javainak összeírásaiból értesülünk. Az 
1903-ban elhunyt Győrffi Imre árvái
ra egy szobából, kéményes konyhá
ból, két kis kamrából álló, alápincé
zett kőház maradt, amelynek udva
rán ugyancsak kőből épült nagy istál
ló-és pajta állt.5 Sebestény Sámuel 
árvájára 1808-ban egy szobából, 
konyhából, kamrából és istállóból 
álló „öreg atyai ház" maradt.6 

Győrffy György árvája 1808-ban két 
szobából, konyhából, istállóból és 
pajtából álló házat örökölt.7 Szi-
gethy Péter 1812-ben árvájára olyan 
épületet hagyott, amely egy szobá
ból, konyhából, kamrából és istálló
ból állt.8 Ezek a házak még biztosan 
a XVIII. században épültek. Utóbbi 

1. ábra. A Mindszentkálla, Tanács-köz 5. 
sz. füstöskonyhás ház alaprajza 

iratból az is kiderül, hogy a ház Szi-
gethy Péterre is, két testvére kifize
tése után, atyai örökségként szállt. 
Kováts Sámuel árvájára 1812-ben egy 
szobából, konyhából, kamrából és is
tállóból álló ház maradt.9 Tóth 
Ádám 1812-ben árvájára a „N. Tóth 
successorok ősi fundusán" egy szo
bából, konyhából és egy kis istállóból 
álló házat hagyott.10 Utóbbi két 
esetben a házat az árvák szülői együtt 
építették a XVIII. század végén vagy 
a XIX. század legelején. Szálai 
György árvája 1816-ban egy szobá
ból, konyhából és istállóból álló 
házat örökölt, amely „jó karban van 
helyheztetve", de bérelt funduson 
épült, amelyért a Tóthi és Szántó 
famíliáknak esztendőnként 9 forint 
cenzust kell fizetni.11 Somodi Sámu
elre és Sándorra 1851-ben atyai örök
ségként egy szobából, konyhából, 
kamrából és fészerből álló ház ma
radt, amelyhez istálló és pajta tarto
zott, udvarán hidas és sertésól állt.12 

Kővágóörsön 1828-ban az alsó 
mészárszék lakóépületének első szo
bája, kéményes konyhája és hátulsó 
szobája volt.13 A kővágóörsi és a 
balatonrendesi elöljáróság 1827-ben 
felbecsülte Rendesen, nemes és nem
zetes Jánosa Eörzsébeth asszonynak 

fundusán, nemes Mohos Pál árendás 
épületeit. A balatonrendesi árendás
ház cserépkályhás első szobából, tüz-
helyes és kemencés füstöskonyhából 
állt. A szoba kettő, első- és tornác 
felől való ablakkal, a füstöskonyha 
ablak nélkül épült. Pilléres tornác 
futott a szoba és a füstöskonyha 
előtt. Hosszú, négy darabból álló 
koszorúfája azt sejteti, hogy a tor
nác a kamra előtt is folytatódott. 
Innen nyílhatott a ház alatti pince 
grádicsos torka, amelyet kétfelé nyí
ló deszkaajtó fedett. A füstöskonyha 
után a kamra, az istálló és a pajta 
következett. Különálló, 15 pár födél
fával fedett, nagy épület volt a birka-
ól. Az udvarban még négy ól, a kert
ben méhház állt.14 

Jankó János A Balaton-melléki 
lakosság néprajza című könyvének 
előszavában még ezt írta: ,,A külön
böző alakok (p.o. az építkezés terén), 
melyeket a Balaton mellékén észlel
tem, különböző fejlődési sorozatok
nak egyes tagjai s így nem ethnikus 
értékűek, hanem chronologiai erede
tűek."15 E megállapításával ellen
kezően könyvének a lakóház típu
sáról szóló fejezetében már ezt ol
vashatjuk: „A Balaton-mellék falvai
ban a lakóházak alaprajzuk szerint 
két teljesen különböző typushoz tar
toznak, az egyiket - teljes joggal -
magyar, a másikat német typusnak 
nevezzük."16 Jankó János világosan 
látta, hogy a magyar típusú ház a 
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2. ábra. A Kővágóörs, Rákóczi и. 10, sz. 
füstöskonyhás ház alaprajza 

minden helyiségével a tornácról nyí
ló, régies füstöskonyhás ház, a né
met típusú ház pedig a csupán egy 
bejáratú, szabadkéményes, korában a 
fejlettebb formát képviselő szabadké
ményes ház. A két különböző ház
típus etnikumokhoz való kötésével 
korábban az egész magyar népterü
leten elterjedtnek hitt felnémet tí
pusú házzal szemben Közép- és Nyu
gat-Dunántúlon egy magyar típusú 
ház létét igyekezett bizonyítani: „A 
magyarságnak (beleértve az egész 
nagy magyar alföld népét, továbbá 
a palóczokat, a felvidéki magyarsá
got és az erdélyi székelységet) népi
es építkezéséről eddig ismert anyag 
meglepő egybehangzással bizonyítja, 
hogy az egész jelzett területen a la
kóház alaprajzát tekintve, tiszta fel
német typusú, olyan, mint a Bala
ton-mellék német házaié. Ezzel szem
ben azonban az ország nyugati ré
szében, különösen Somogy-, Zala- és 
Veszprém-megyékben — s így a Bala
ton körül is — a magyarságnál ősi so
ron az építkezésnek egy olyan alak
ja maradt fenn ma is túlnyomó több
ségben, mely alaprajzában teljesen 
elüt a felnémet typusíól s melyet, 
minthogy azt eddig más országból 
nem ismerjük, magyar típusú épít
kezésnek nevezek el."1 7 Ma már vi
lágosan látjuk, hogy területünkön a 
XV-XVI. század óta egymás mellett 
élő két füsttelenítési és alaprajzi vál
tozat inkább a különböző társadalmi 
rétegekhez, s nem egyes etnikumok
hoz köthető. 

Az alaprajzi változatok sorában a 
füstöskonyhás házak közül elsőként 

Köveskálról a Henyei utcában az 
1920-as években elbontott Hegyi 
Gábor-féle favázas, sövényfalú, csu
pán két helyiségből, szobából és 
konyhából álló házat kell megemlí
teni, amelynek faoszlopos tornácá
ról külön nyílt az ajtó a szobába és 
a füstöskonyhába. Balatonhenyében 
Harmat József háza (Kossuth u. 
133.) három lakóhelyiségből: első 
szobából, 1950-ig kémény nélküli 
füstöskonyhából és hátsó szobából 
állt. Mindhárom helyiség bejárata a 
pilléres-meUvédes tornácról nyílt. A 
lakóhelyiségek belmagassága nem ha
ladta meg a 2 m-t. Az első szobának 
az utcai homlokzaton és a tornác 
felől egy-egy ablaka volt. Az alatta 
levő pince bejárata is az utcai hom
lokzatról nyílt. Szentbékkállán Szige
ti Andrásné háza (Toldi u. 1.) erede
tileg szoba, füstöskonyha, istálló, paj
ta térbeosztással épült. Mindkét lakó
helyiség a tornácról nyüt A szobán 

az utcai homlokzaton két, szimmetri
kus elhelyezkedésű ablak nyílik, a 
konyhán ma sincs ablak. A konyha 
előtti tornácszakaszt beépítették, 
konyhává alakították, a régi konyha 
ekkor lakószoba lett. A szoba előtti 
tornácszakaszt is elöl befalazták, 
kamrává alakították. Ma már csak a 
szobaajtó előtti rövid tornácrész nyi
tott. Mindszentkállán a Tanács-köz 5. 
sz. ház szoba, füstöskonyha, istálló, 
pajta beosztással épült. Szobája és 
konyhája külön-külön a tornácról 
nyílt. Szobájának az utcai homlok
zaton egy aszimmetrikus elhelyezé
sű, a tornác felől egy másik ablaka 
nyílt. Konyhájára nem raktak abla
kot. Kővágóörsön dr. Rohály Gábor 
háza (Rákóczi u. 10.) első szoba, 
füstöskonyha, hátsó szoba térbeosz
tású. Az első két helyiség ajtaja kü
lön-külön a tört tornácról nyílik, 
a hátsó szobáé a tört tornác végé
ből. Az első szobának az utcai hom
lokzaton és a tornác felöl egy-egy 
ablaka nyílik. A füstöskonyha ma 
is ablak nélküli, a hátsó szoba ablaka 
az udvari homlokzaton helyezkedik 
el. A Vasáros-ház (Vörösmarty u. 
10.) szoba, füstöskonyha, boltozott 
födémű kamra, istálló alaprajzzal 
épült. A szoba és a füstöskonyha be
járata a pilléres, mellvédes tornácról 
nyílik, a boltozott födémű kamráé 
az udvarról. Az egykori nagy füstös
konyhából keskeny kamrát választot
tak le, amelynek ajtaja szintén a tor
nácról nyílik. Ennek válaszfala bizto
san későbbi, mivel a régi kereszt-irá
nyú mestergerenda közelében fut. 
Erre a mestergerendára — ha a válasz
fal a konyha födémével egykorú — 

3. ábra. Kemence a Kővágóörs, Rákóczi 
u. 10. sz. alatti ßstöskonyhaba. Lukács 
László felvétele, 1984. 
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tornác utca felőli végéből éléskamrát 
alakítottak ki. Annak ellenére, hogy 
szabadkéményes házról van szó, a 
szoba és a konyha bejárata külön-kü
lön a tornácról nyílik, a két helyiség 
között ma sincs ajtó. A tornácról 
nyílik a bótkamra is. A konyha és a 
bótkamra között nem is lehet aitó, 
mivel e két helyiség közé a pacus-
feljáró ékelődik, amely ugyancsak 
a tornácról nyílik. A bótistálló szé
les, kétszárnyas ajtaja az udvarról 
nyílik, a hozzá kapcsolódó pince vi
szont — szokatlan módon — az istál
lón keresztül közelíthető meg. Az 

4. ábra. A Kővágóörs, Vörösmarty u. 10. 
sz. füstöskonyhás ház alaprajza 

nem lett volna szükség. A Kossuth u. 
27. sz. ház szoba, füstöskonyha, bol
tozott födémű kamra beosztással 
épült. Szobája és konyhája a mell
véd nélküli, pilléres tornácról, bót-
kamrája. a tornác végéből nyílik. 
Szobájának az utcai homlokzaton 
kettő, a tornác felől egy ablaka nyílik. 
Füstöskonyhája feltűnően nagy mé
retű, jóval nagyobb a szobánál, hát
só falára a szomszéd felé egy ablakot 
raktak. A boltozott födémű kamra 
ablaka az udvarra néz. Salföldön a 
füstöskonyhás ház (Kossuth u. 38.) 
alaprajza: szoba, füstöskonyha, istál
ló. A pilléres nyitott tornác utca fe
lőli végébe kamrát, másik végébe két
szintes baromfiólat építettek. Torná
ca így lopott tornáccá vált, ma is 
innen nyílik a szoba és a füstöskony
ha ajtaja. A szobának az utcai hom
lokzaton egy ablaka nyílik, a konyha 
ablak nélküli. Lakóhelyiségeinek bel
magassága csupán 220 cm. 

Kékkúton a Fő u. 55. sz. épület 
ún. kiskamrás vagy előkamrás ház. 
Utcai homlokzata elé egy 2,77x2,08 
m alapterületű kamrát építettek, 
amelynek ajtaja a pilléres, mellvéd 
nélküli tornácról nyílik, s a szoba 
utcai ablakán keresztül jól szemmel 
tartható. Ablaka nincs. Szobájának 
és füstöskonyhájának bejárata a tor
nácról, az istálló ajtaja is a tornác 
végéből nyílik. A szobának és a kony
hának a tornácra is néz egy-egy abla
ka. Figyelemre méltó, hogy a füstös-
konyha bal hátsó sarkából az istálló 
hosszúságának megfelelő kamra nyí
lik. Eszerint a benyíló nem csupán a 
szabadkéményes, hanem elvétve a 
füstöskonyhás házaknál is megtalál
ható. Az előkamráról az épület fel
mérője, Szálai András feltételezi, 
hogy az utólagosan épült a házhoz: 
ezt a hátsó homlokzaton, az előkam-
ra és a szoba falának találkozásánál 
jelentkező mintegy 40 cm-es kiugra-
tás is jelzi. 

A szabadkéményes házak sorában 
Balatonhenyén a Papp Béláné-féle 

5. ábra. A Kékkút, Fő и. 55. sz. füstös
konyhás, előkamrás ház alaprajza 

ház (Kossuth u. 95.) szoba, konyha, 
padlásfeljáró, dongaboltozatos födé
mű kamra, boltozott födémű istálló 
alaprajzzal épült. A szoba ajtaja a sza
badkéményes konyhából, a bótkam-
ráé az előtte lévő, egy kosárívből 
álló lopott tornácról nyílik. A Ke-
nessey-ház (Kossuth u. 125.) térbe
osztása hasonló: szoba, konyha, bol
tozott födémű kamra és bótistálló. 
A mellvédes, oszlopos, árkádsoros 

egyes helyiségek tornácról nyíló 
külön bejárata annyira jellegzetessé-' 
ge volt vidékünknek, hogy az több 
szabadkéményes házon is felfedez
hető. Monoszlón Antal János háza 
(Fő u. 14.) szoba+szoba+szabadkémé-
nyes konyha+szoba térbeosztású. Va
lamennyi helyiség ajtaja a dongabol
tozatos folyósóról nyílik, közöttük 
ma sincs közlekedés. Eredetileg ke
reskedő ház volt, a szatócsüzlet az 
első szobában működött, a konyha 

6. ábra. Előkamrás ház, Kékkút, Fő u. 
55. Lukács László felvétele, 1982. 
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7. ábra. A Kékkút, Fő u. 16. sz. ház tor
nácáról ma is külön ajtó nyílik az egyko
ri jüstöskonyhába és a szobába. Lukács 
László felvétele, 1982. 

elé ezért épült két szoba. Szentbék-
kállán az Istvándi-ház (Kossuth u. 9.) 
szoba, szabadkéményes konyha, bol
tozott födémű hátsó szoba és kamra 
beosztással épült. A szoba és a kony
ha ajtaja a folyosóról külön-külön, az 
egykori bótszobáé a folyosó végéből 
nyílik. A bótszoba mögötti kamra kis 
benyíló, amely a konyha egykori sza
badkéménye alól, jobbra nyílik. Ab
lak néz a konyha hátsó falán a szom
széd udvarába. A padlásfeljáró a fo
lyosó ulcai végéből nyílik. Az első 
szoba alatti pincébe az udvarról, a 
ház sarkánál lehet lemenni. Mind-
szentkállán a Hoffmann-ház (Rákóczi 
tér 18.) térbeosztása: szoba, szabad
kéményes konyha, csehboltozatos 
födémű szoba, boltozott födémű 
kamra. Mindkét szoba bejárata a 
konyhából nyílik, s a kamra a hátsó 
szobából is megközelíthető. A kam
rán az udvarra nyíló, kétszárnyas, 
széles ajtó is van. Az első szoba két 
utcai ablaka szimmetrikus elhelyezé
sű, harmadik ablaka az udvar felé 
néz. A konyhaajtótól. jobbra-balra 
egy-egy szimmetrikus elhelyezkedésű 
ablakot raktak. A hátsó szoba és a 
kamra ablaka az udvarra nyílik. 

Kővágóörsön a Kernács-kúria (Pe
tőfi u. 18.) megmaradt része a sza
badkéményes konyha előtti lopott 
tornácból, ebből nyíló konyhából és 
nagy szobából áll. A nagy szoba mö
gött a konyhából nyüó kisebb szoba 
is van. Mindkét szoba ablaka az ut
cára néz, a nagy szoba másik ablaka 
az udvari homlokzaton nyílik. E he
lyiségek folytatásában még egy ro
mos, tető és födém nélküli szobát, 
szabadkéményes konyhát, ebből 
jobbra nyíló szobát és kamrát talá
lunk. A Kernács-kúria tehát már 
részben kétmenetü. A romos épület-

rész folytatásában szintén romos 
disznóólakat, a gazdasági udvar ele
jén az alapokig elbontott istállókat, 
végében a pajta alapfalait láthatjuk. 
A megsemmisített Tobak-kúria ere
deti, utcai szárnyában az első kony
hából jobbra-balra két-két nagy szo
bába jutottunk. A negyedik szoba 

8. ábra. A Szentbékkálla, Kossuth u. 9. 
sz. szabadkéményes ház alaprajza 

után a hátsó konyha és a kamra kö
vetkezett. A hátsó konyha bejárata 
az árkádsoros, mellvédes tornácról 
nyüt, de ajtó kötötte össze a negye
dik szobával is. A kamrába a hátsó 
konyhából és a tornácról is ajtó 
nyüt. A tornác hátsó végéből nyílt az 
árnyékszék. A tornác padozatában, 
az ötödik ív mögött nyüt a ház alatti 
pince kétszárnyas, deszka csapóajta
ja. Az első szoba mindkét ablaka az 
utcára, a második és a harmadik szo
ba két-két és a negyedik szoba egy 
ablaka a tornácra nyílt. Mindkét 
konyhára az ajtótól balra egy abla
kot raktak. Az utcai szárnyra merő-

9. ábra. A Mindszentkálla, Rákóczi tér 
18. sz. szabadkéményes ház alaprajza, 
a hátsó szoba és a kamra boltozott fö
démű. 
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legesen később épült az udvari 
szárny, amelyben egyetlen hatalmas 
szoba volt. Ennek bejárata a vele 
egykorú tornácról nyílt, egyik ablaka 
a tornácra nézett, másik az udvari 
szárny végfalába került. Az udvari 
szárny építésével egyidejűleg az ut
cai szárny tornácának negyedik íve, 
az első konyha bejárata elé, előre
ugró tornác épült. Szomjas György 
házánál (Petőfi u. 44.) is — annak 
ellenére, hogy a konyha szabadké
ményes — valamennyi lakóhelyiség 
bejárata a tornácról nyílik. Az első 
szoba, a konyha, a hátsó szoba és a 
kamra között ma is csak az árkádso
ros tornácon keresztül van közleke
dés. A kamra után istálló és hatalmas 
pajta következik. Hasonló ehhez dr. 
Komjáthy Attila háza (Ady u. 38., 
volt Boros-ház), azzal a különbség
gel, hogy itt a hátsó szoba mögött 
kis benyíló van, amelyet a hátsó 
szobával és az ezt követő dongabol
tozatos födémű kamrával is ajtó 
köt össze. A konyha, valamint az 
első- és a hátsó szoba között ma is 
a tornácon keresztül közlekednek. 
Gabay László házánál (Vörösmarty 
u. 12., volt Gombos-ház) az első 
szoba, a konyha és a dongabolto
zatos hátsó szoba az árkádsoros tor
nácról nyílik. A szabadkéményes 
konyhából jobbra egy csehsüvegbol-
tozatú szobába nyílik az ajtó. A 
konyhától jobbra tehát két szoba 
épült. Az első szoba alatt dongabol
tozatos pincét találunk. A dongabol
tozatos hátsó szoba után istálló és 
pajta következik. Az Izsó-ház (Zrínyi 
u. 10.) szabadkéményes konyhájából 
jobbra-balra egy-egy szoba nyüt. Hát
rafelé ezt még egy szoba és kamra kö
vette. A helyiségek előtt végig árkád
soros tornác húzódott, amelynek pa
dozatából a negyedik ív mögött nyílt 
a pincelejárat. A lakóhelyiségek után 
istálló és pajta következett. Gellei 
Erzsébet házának (Ady u. 12.) tér
beosztása: szoba, szabadkéményes 
konyha, bótszoba, kamra, padlásfel
járó, pince. A két szoba a konyhából, 
a kamra és a padlásfeljáró az udvar
ról nyílik. Eredetileg kereskedő-ház 
volt, ahol a bótszobát raktárnak, il
letve üzlethelyiségnek használták. 
Kővágóörsön az 1826-ban épült Te
mető u. 1. sz. ház térbeosztása tel
jesen olyan, mint amilyen kisnemesi 
épületeket Köveskálról, a XIX. szá
zad eleji örökösödési iratokból meg
ismertünk: nagy szobából, szabadké
ményes konyhából, kamrából és is
tállóból áll. Szobájának ajtaja a 
konyhából, a kamráé az udvarról 
nyílik. Kékkúton Egyed Károlyné 
háza (Fő u. 52.) a szabadkéményes 
házakra leginkább jellemző alaprajzot 
mutatja: az első- és a hátsó szoba 
bejárata a konyhából, a kamráé az 

10. ábra. A Mindszentkálla, Rákóczi tér 
18. sz. ház. Lukács László felvétele, 1983. 

udvarról nyílik. A kamra után pajtát 
és istállót építettek. Salföldön hason
ló hozzá Somogyi Győző háza, azzal 
a különbséggel, hogy itt a pajta az 
istálló után következik, s az első 
szoba alápincézett. A hátsó szobából 
kis lesőablakon át az istállóba lehet 
tekinteni. 

A század eleji Káli-medencei há
zak térbeosztását idézi Édes Jenő 
népnyelvi szövege: „Ha a gazdának 
nadrágos vendége érkezik, azt a gan
gon át nem a hátussó, hanem az éső 
szobába vezeti. Az első szobában 
dévány is, tiker is, de még palló is 
van, míg a hátsó mindig fődes.,,ls 

Balassa M. Iván hívta fel a figyel
met, hogy a Balaton-felvidéken a ha
rántfalak felmagasításával kialakított 
szelementartók segítségével lehetőség 
nyílt magas és széles tetők, tehát szé
les házak építésére. A lakóházak szé
lességének növelése a tornácok korai 
megjelenéséhez, esetleg az épületek 

másfél traktusossá válásához veze
tett.19 E másfél traktusos épületek 
a Káli-medencében is fellelhetők. 
Jankó János Kővágóörsön bukkant 
rájuk: ,,Kővágó-Örsön több olyan há
zat láttam, mely eredetileg kétosztá-
sú oszloptornáczos magyar typusú 
ház volt, ehhez aztán hozzáépítettek 
egy szobát, mely szélesebb volt az 
első két helyiségnél, hátsó részéből 
azonban egy fülkét választottak el, 
az eredeti ház szobája most első, va
gyis vendégszoba lett, az új szoba 
mellső része lett a család állandó szo
bája, míg a fülke az egyik háznál há
lófülkéül, a másiknál kamrául szol
gál."20 Kővágóörsön a Barla-ház 
(Dózsa u. 7.) mindkét szobája mellé 
csehboltozatú benyíló épült 1824-
ben. Az első szoba melletti benyíló a 
szobából nyílt, ablaka az utcára né
zett, mindig szobának használták. 
A hátsó szoba melletti benyíló a sza
badkéményes konyhából nyílott, s 

11. ábra. A Mindszentkálla, Petőfi u. 6. 
sz., eredetileg fiistöskonyhás ház alaprajza 
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ajtó kötötte össze a hátsó kamrával 
is. Eredetileg ezt nyilvánvalóan élés
kamrának tervezték, ma szobának 
használják. Kővágóörsön a Jókai u. 
64. sz. házban a szabadkéményes 
konyhából balra egy kis szobába, 
innen a nagy szobába jutnak. Eredeti
leg a kis szobának egy, a nagynak két 
ablaka nézett az utcára. A konyha 
jobb hátsó sarkából is nyílik egy be
nyíló, amelyet a hátsó szobával is aj
tó köt össze. Ezt ma is éléskamraként 
használják. Monoszlón a Károly Gé-
záné-féle házban (Fő u. 23.) a sza
badkéményes konyha belsejéből 
mindkét oldalon egy-egy benyíló 
nyílik. Mindkettő kamra, a mellettük 
lévő szobákkal nincs összeköttetésük. 
Hasonló elhelyezkedésűek Monosz
lón a Csekő-ház (Hegyi u. 25.) be
nyílói is, azzal a különbséggel, hogy 
itt az első a szobából, a hátsó a kony
hából nyílik. Az elsőt ma is szoba
ként, a hátsót kamraként használ
ják. Szentbékkállán a Neuperger-ház 
(Jókai u. 1.) tornácáról előbb egy 
kis szobába jutunk, amelyet ajtó 
köt össze a nagy szobával. Az utcai 
homlokzaton itt is három ablak van. 
A hátsó szoba mögött a konyhából 
nyíló kamra helyezkedik el. Szent
békkállán Papp Jánosné házánál 
(Jókai u. 21.) az egykori füstös
konyha bal hátsó sarkából nyí
lik a benyíló, amit kamraként hasz
náltak. A konyhából és a kamrából 
is ablak néz a szomszéd udvarra. Kő
vágóörsön a Salamon-ház kamrája a 
hátsó szoba mögött húzódik, a kony
ha bal hátsó sarkából nyílik. A kony
ha és a kamra ablakai itt is a szom
széd felé nyílnak. Ugyanilyen elhe
lyezkedésű a kamra Kurányi Imréék-
nél (Jókai u. 99.), de itt a hátsó szo
ba után következő bótkamrával is aj
tó köti össze. A konyha és a kamra 
ablaka itt is a szomszéd udvarára 
néz. Duchon Ida és Duchon Vilma 
házánál (Ady u. 16.) az első szoba 
mögött húzódik a kamra, ajtaja a sza
badkéményes konyhából nyílik. Ab
laka az egyik utcai ablak. Kékkúton 
Kende János és Erős Tamás házá
ban a hátsó szoba mögött helyezke
dik el a kamra, amit a konyhával és 
a szobával is ajtó köt össze. 

A Salföldről említett, a konyhá
ból vagy a hátsó szobából az istálló
ba nyüó lesőabhk Mindszentkállán 
és Szentbékkállán is gyakori volt. 
Szentbékkállán Németh Gyula há
zánál ma is megtalálható. 

Sarvaly középkori lakóházai kö--
zül minden másodikhoz pince is tar
tozott.21 A Káli-medence minőségi 
borvidékén nagy becsülete van a 
pincés szőlőnek, a bort a szőlőhe
gyi pincékben tartják, ennek elle
nére a jól megépített nemesi, egyhá
zi vagy uradalmi lakóházakhoz pince 

12. ábra. A Mindszentkálla, Petőfi u. 6. 
sz. ház. Lukács László felvétele, 1983. 

is tartozott. Balatonhenyéből a Do
mokos-major és a szentbékkállai plé
bániaház pincéjét 1736-ból illetve 
1745-ből említettem. Köveskálon a 
Csekő-ház, a Pálffy-ház és a Kaszás
ház első szobája alá építettek pincét. 
Balatonhenyében Vincze Sándor kö
zös udvarban épült házának szobája 
alatt találunk dongaboltozatos pin
cét. Monoszlón Kun Lászlóné (He
gyi u. 4.) és Csekő Árpádné (Hegyi 
u. 25.) házának első szobája alápin
cézett. A Csekő-háznál a pincelejá
rat az udvarról nyílik. Szentbékkál
lán a Neuperger-ház első szobái, 
valamint a hátsó szoba és a kamra 
alá építettek egy-egy dongabolto

zatos pincét, amelyeket a tornác 
alatt szintén dongaboltozatos fo
lyosó köt össze. A pince lejárata az 
Istvándi-házéhoz hasonlóan az ud
varról nyílik. Kővágóörsön vala
mennyi említett nemesi kúria (Sa
lamon-ház, Kernács-ház, Tobak-ház) 
dongaboltozatos pincével épült. Hor
váth József házánál (Jókai u. 93.) 
az első szoba alápincézett, lejárata 
a folyosóról nyílik. Dongaboltoza
tos pincét építettek a kamra alá 
Mórocz Kálmánéknál (Kinizsi u. 
22.). 

A Káli-medencei lakóház alapraj
zában a kétsorosság irányába való 

13. ábra, A Kővágóörs, Petőfi u. 18. sz. 
szabadkéményes ház alaprajza, válameny-
nyi helyisége boltozott födémü 
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szerint mind egytraktusosak vol
tak.28 Nagyvázsonyban az 1825-ben 
épült Schumacher-ház hátsó szobája 
mögött a konyhából nyíló kamra ta
lálható.2 9 Szentgálon a nemesi házak 
egyik csoportjánál a konyhából hátul 
még egy kis helyiség nyílt, amit kam
rának vagy szobának használtak. Füs-
töskonyhás házakban ez a benyíló 
sokkal ritkábban fordult elő.30 Vá
szolyban a 97. sz. füstöskonyhás ház
nál az első szoba mögött húzódik 
a konyhából nyíló kamra, amelynek 
ablaka az utcai homlokzat két ablaka 
közül az egyik. Hasonló alaprajzi 
elrendezés Vászolyban több háznál 
is előfordult.31 Szentantalfán Fülöp 
Gábor házánál a hátsó szoba mögött, 

14. ábra. A lebontott Tobak-kúria alap
rajza, Kővágóörs, Petőfi u. 22. 

fejlődést a szoba vagy a szobák mögé 
épített, a szobából vagy a konyhából 
megközelíthető benyílók jelzik, ame
lyeket éléskamraként vagy szobaként 
használnak. A benyílóról az Új Ma
gyar Tajszótárból csupán annyit tu
dunk meg, hogy az Fejér megyében 
éléskamra, a Kiskunságban előszoba 
volt.22 Alsóörsön az eredetileg há-
romhelyiségű későgótikus nemesi ud
varházhoz még nem építettek benyí
lót.23 A Balaton-felvidék és a Ba
kony pontosan datálható XVIII. szá
zadi kisnemesi épületeiben, így a 
Szentgálról (1739), Nemesvámosról 
(1743), Arácsról (1749) ismert sza
badkéményes, valamint a Szepezd-
ről (1761), Mencshelyből (1766) és 
Nagyvázsonyból (1786) ránk maradt 
füstöskonyhás lakóházakban sem ta
lálunk benyílót.24 Kapolcson is 
1765-ben Domokos Ferenc és Sámu
el osztálylevele szerint csupán két 
szobából, konyhából, alatta pincé
ből állt a kőfalú nemesi lakóház.25 

Sümegen a Kisfaludy-kúria utcai 
homlokzata mögött viszont már két 
szoba található. Eötvös Károly leírása 
szerint e két első szobát az 1772-ben 
itt született Kisfaludy Sándor építtet
te a XVIII. századból származó csa
ládi kúriához. Az egyik utcai szobát 
a költő háló-, a másikat írószobának 
használta.2 6 Ugyancsak volt már be
nyíló a Keszthelyhez közeli Köves-
kúton 1818-ban elhunyt Septey 
Ádám nemesi házánál, amelyről az 
árvák javainak összeírásában ezt ol
vashatjuk: „Egy curiális ház, egy 
kamarábul az alatt lévő pintze, és 
szobábul, egy benyillobul, egy kony-
hábul, egy tseléd szobábul álló.' 
Septey Ádámnak három házas zsellé
re volt. Az uradalmi lakóházak közül 
Zala megyében a nagyfaludi ispánház 
is elöl két szobával épült. Főhomlok
zatára így három ablak került. A na-

15. ábra. A Kővágóörs, Ady и. 12. sz. sza
badkéményes ház alaprajza, a hátsó szoba 
boltozott födémű 

gyobb, kétablakos szoba a lakó
szoba, a kisebb, egyablakos az ispán 
dolgozószobája volt. Utóbbi a ház 
közlekedő helyiségéből, a kis folyo
sóból nyüt, a lakószobát a dolgozó
szobán keresztül lehetett megközelí
teni. Ugyanakkor a XVIII. század 
utolsó negyedében épített uradalmi 
cselédházak a keszthelyi Festetics- és 
a körmendi Batthyány-uradalmak le
véltáraiban őrzött tervek tanúsága 

a füstöskonyhából nyüt a kamra.32 

Bazsiban a közös udvarokban épült 
házaknál is előfordult a benyíló. Az 
egyik kettes háznál a két lakrész elé 
egy-egy kamra, benyíló épült.33 A 
XIX. században a bakonyi német 
községekben is tapasztalható a lakó
ház belső osztódással történő részben 
kétmenetűvé válása. Vöröstón már 
egy 1816-ban épült ház utcai hom
lokzata háromablakos, mögötte két 

16. ábra. A Kővágóörs, Ady u. 12. sz. ház 
boltozott födémű hátsó szobája. Lukács 
László felvétele, 1983. 
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szobával, de 1842-ből, 1850-ből is 
ismerünk ilyen házakat. Gyakran a 
hátsó szoba mögött is kamra húzó
dott. Pulán és Márkon ezek több
nyire kamrák voltak, a konyhából 
nyíltak, Vöröstón e keskeny hátsó 
helyiségek egy részét lakókamrának 
használták, bejáratuk a szobából nyí
lott.34 

17. ábra. A hátsó szoba és az istálló közöt
ti lesőablak Németh Gyula házánál Szent-
békkállán. Lukács László felvétele, 1981. 

Körmenden 1649-ben még a füs-
töskonyhás-kályhás házakban sem 
volt benyíló.3 A vasi Hegyhátról 
szobaként említette a benyílót 1900-
ban Nagy József: „Két szoba a régeb
ben épült háznál alig fordul elő, az 
újabbaknál is ritkán. Ha van, akkor a 
konyha és kamra között szokott len
ni, kivéve, a könyök alakban épített 
háznál, ahol a nagy lakószobából az 
ajtó \ kis oldalszobába nyílik (ezért is 
nevezik ,benyilló'-nak)."36 Az Őrség
ben a XIX. század második felétől 
egyre több házban az éléskamra a 
konyhából nyílt.3 7 Őriszentpéter Al-
szegéről egy 1867-ben épült szabad
kéményes konyhájú házat ismerünk, 
ahol a hátsó szoba mögött húzódó 
kamra a konyhából nyílott.38 Tóth 
János a Felső-Őrségből, Őriszigetről 
és Alsóőrről említett olyan széles 
házakat, amelyeknél lehetőség volt 
egy kisebb utcai szoba vagy kamra 
kialakítására is, amely a konyhából 
vagy a szobából nyílt.39 Vendvidék
ről Kossits József 1928-as leírásából 
megtudjuk, hogy a síkvidékieknél 
ekkor már előfordult, a hegyvidéki
eknél még hiányzott a benyíló: ,,A' 
rónaiak egy darab időtől fogva kály
hás szobához benyílót is szoknak 

18. ábra. A Kővágóörs, Dózsa и. 7. sz. sza
badkéményes ház alaprajza 

építeni. A' hegy béliek három derék
bői álló házakat építenek többnyire, 
u.m. pitvar, szoba és kamrából álló
kat.' Göcsejben századunk elején 
az újabb, szilárdfalú házak egy részé
nél a hátsó szoba mögött a konyhá
ból nyíló kamra húzódott.41 Bara
básszegen ugyanekkor az új, jómódú 
téglaházaknál: ,,az első szobának is 
van még egy oldalszobája, benyíló 
néven, s a hátulsó szobának is."42 

Egy andráshidai ház hátsó szobája 
mögött helyezkedett el a konyhából 
nyíló kamra.4 3 

Dél-Dunántúlon a XVIII-XIX. 
században a kétsorosság irányába 
való fejlődés elsősorban a nemesi, 
egyházi és uradalmi épületeken ta
pasztalható.44 A somogyi Nemes-
viden 1763-ban Szita Lőrinc árvái 
egy füstöskonyhás, szoba-kamrás há
zat örököltek, amelyhez egy kis be
nyíló is tartozott.4 Beleznán 1779-
ben a báró Sigrai Károly fundusán 
szobából, egy benyílóból, egy kony-

álló sövényfalú urasági lakóházban 
két benyíló is volt.46 Szentbenede
ken a plébániaház 1816-ban négy 
hából és egy kamrából állt.4 7 A csur
gói uradalom cselédházát a szobákkal 
párhuzamos kamrasorral tervezték 
1770-ben.48 

A Káli-medencei lakóház alapraj
zában a kétsorosság irányába való 
fejlődést a nemesi házakon a XVIII— 
XDC. század fordulójától kezdődően 
a szoba vagy a szobák mögé épített 
benyílók jelzik, amelyeket éléskam
raként vagy szobaként használtak. 
Ugyanezen időszaktól kezdődően a 
nemesi, egyházi és uradalmi épüle
teken Dunántúl szerte tapasztalható 
a benyílók építésével a kétsorossá 
válás megindulása. Parasztházak belső 
osztódással történő részben kétmene-
tűvé válása azonban csak a XDC. szá
zad második felétől, de inkább csak 
a századfordulótól tapasztalható, de 
ez a fejlődés nem általános. 

19. ábra. A hátsó szoba melletti, bolto
zott födémü benyíló, Kővágóörs, Dózsa 
u. 7. Lukács László felvétele, 1982. 
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20. ábra. A Kővágóörs, Petőfi и. 14. sz. 
szabadkéményes ház alaprajza a hátsó 
szoba melletti benyílóval 

A Káli-medencében, Kékkúton 
előforduló előkamrás ház is megér
demli a dunántúli kitekintést. Nép
rajzi irodalmunkban a ház utcai hom
lokzatán helyet foglaló, de annak 
csak fél szélességét kitevő előkamrák-
ra elsőként Vajkai Aurél hívta fel a 
figyelmet.49 Vajkai Aurél a Pápa 
környéki füstöskonyhás házakból, 
Csögléről, Peretakácsiból, Lovászpa-
tonáról mutatta be az előkamrákat. 
Halvány emlékükkel Bakonytamási-
ban is találkozott. A lovászpatonai 
előkamrás ház valószínűleg 1683-
ban, a peretakácsi 1779-ben épült. 
E Veszprém megyei előkamrás házak 
alaprajzukat tekintve a kékkúti ház 
párhuzamainak tekinthetők. Előkam-
rájuk ugyanúgy ablak nélküli, mint 
a kékkútié. Tetőformájuk azonban 
kontyos, míg a kékkútié nyereg
tető. Vajkai Aurél még Zalaszent
andráson és a somogyi Tapsonyban 
derítette fel az előkamrás házakat. 
Szokatlan elhelyezésükre nem talált 
magyarázatot. Keletkezésükkel, 
funkciójukkal kapcsolatban Balassa 
M. Iván azt vetette fel, hogy talán a 
házhoz beszállásolt katonák számára 
épültek.50 Barabás Jenő szerint 
elhelyezésükben talán • biztonsági 
meggondolások játszhattak közre, 
mert az előkamrát a szobából, de az 
utcáról is jobban szemmel tudták 
tartani, mint a konyha utáni kam
rát.5 1 Biztonsági okokkal magyaráz
ható az előkamrák gyakori ablak
nélkülisége is. 

Vas megyében a múlt század vé
gén Herman Ottó Sorkikápolnán és 
Dömötöriben dokumentálta az elő
kamrás házakat. Közülük a sorkiká-
polnai 1819-ben épült. Szokatlan, 
hogy mindkettőnek ablaka is van, 

idauasui a uomoton ház előkamrája 
a szobából nyílik.52 Egy őriszent
péteri hagyatéki leltárban olvashat
juk 1783-ból: „Az utca felül való kis 
Kamara, szoba, Konyha és a mellett 
lévő kamara az özvegynek, Horváth 
Judit Asszonynak lakó helül hagyat-
tatott."53 Ez is valószínűleg elő-
kamra, esetleg a széles csonkakon
tyos ház bejárata melletti, utcai kis 
kamra lehetett. Szomorócon az 
1930-as években Tóth János még egy 
olyan széles csonkakontyos házat lá
tott, amelynek szobája, kapualja és 
kiskamrája az utcára nézett. Egy 
ilyen alaprajzi elrendezésű házat Őri-
hodosról ismerünk.54 Az előkamrák -
ra emlékeztet Szalafőn a Pityerszer 
3. sz. kerített ház kiskástujának el
helyezkedése, amely ferdén a ház 
elé került, így a szobából és az ud
varról is szemmel tarthatták.55 Egy 
őriszentpéteri, 1785-ből származó 
osztályos egyezségből kiderül, hogy 
egy kerített háznál a kástu előtt még 

egy „kis kamara" is állt.56 A felső-
szölnöki szlovén füstösházban hátul 
egy kiskamra és egy nagykamra ta
lálható. A kiskamra a századforduló 
körül még hálóhelyül is szolgált, 
utóbb már csak éléskamrának hasz
nálták. Elsősorban gabonát, vetőma
got, valamint különféle mezőgazda
sági eszközöket, kéziszerszámokat 
tartottak a nagy kamrában.5 7 Mind
ez azt jelzi, hogy Nyugat-, Délnyugat-
Dunántúlon több, különböző szerep
körű, ennek megfelelően más elhe
lyezkedésű és méretű kamrával kell 
számolnunk. 

Gönczi Ferenc szerint a göcseji 
kerített házban: „Legfigyelemremél
tóbb a kiskamra, mely a hajlékba me
net a szobával szemben esik, s attól 
csak a pitar választja el. Ez külön
álló, kis négyszögű épület. A többi 
lakásrésznél a teteje is alacsonyabb. 
Alapterülete mintegy félszoba nagy
ságú. Ajtaja a pitarból nyílik, csak
nem átellenben a szobaaitóval. Az 
utczára és a folyosóra egy-egy kis ab
laka van. Ez tulajdonképpen élés
kamra. Itt tartják a zsírt, tejet, pá
linkát. Tele van rakva ládákkal, 
„szökrinyékkel", zsíros véndölyökkel 
s fazekakkal. A gazdaasszony fel
ügyelete alatt áll.' Ugyanilyen el
helyezésű és szerepű kiskamra a szé
les csonkakontyos házak bejárati pit
vara mellé Göcsejben is épült.5 9 So
ros alaprajzú ház első szobája mellé 
épített kiskamrát Iklódbördöckéről 
és Rédicsről ismerünk.60 A rédicsi 
kiskamra a szoba mögé épült, az ut-

21. ábra. Dongaboltozatos födémű hátsó 
szoba, Balatonhenye, Kossuth u. 90. Lu
kács László felvétele, 1983. 
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22. ábra. Az előkamrás ház elterjedése Du
nántúlon 

cai oromtornácból nyílik. E kiskam-
rákon kívül valódi előkamrás házak 
is találhatók Göcsejben, amelyek a 
kékkúti ház párhuzamának tekinthe
tők. Bocföldén a Béke u. 102., va
lamint Gellénházán a Kossuth u. 124. 
sz. ház utcai homlokfala elé fél szé
lességben épült előkamra a ház egyet
len éléskamrája.61 Kustánszegen a 
Kossuth u. 49., Pálfiszegen a Fő u. 
34. és Nagylengyelen a 10. sz. ház
ban a háznak az utcai előkamrán kí
vül hátul, a konyha után következő 
nagy kamrája is van. Kustánszegen az 
előkamrát pálinkáskamrának használ
ták.6 2 Bíró Friderika Göcsej című 
könyvében egy kustánszegi előkam
rás ház 1940-ben készült fényképét 
láthatjuk.63 

Somogyból Tapsonyon kívül még 
Balatonszentgyörgyről és Marcaliból 
ismerjük az előkamrás házat. Bala

tonszentgyörgyön a szabadtéri nép
rajzi múzeumnak berendezett Csillag
vár u. 68. sz. előkamrás ház 1836-ban 
épült.6 4 Marcaliban az előkamrát la
kóhelyiségként használták.6 5 

Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon 
számos, különböző funkciójú, más
más elhelyezkedésű és méretű kamrá
val találkozunk. Ezek sorában helyez
hető el az előkamra is, amelynek 
Káli-medencei előfordulása az egyes 
archaikus építészeti elemeket tovább 
őrző Délnyugat-Dunántúl és a Káli
medence között korábban fennállott 
kapcsolatokról tanúskodik. 
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Unvergleichbar ist in dieser Gegend 
das rauchige Haus mit Vorkammer in 
Kékkút. Seine Parallelen sind jedoch in 
ganz Transdanubien anzutreffen, sie waren 
sogar in den vierziger Jahren dieses Jahr
hunderts in mehreren Dörfen des Ba
kony-Gebirges noch anzutreffen. In West-
und Südwesttransdanubien treffen wir sie 
mit zahlreichen, jeweils anders angeord
neten und bemessenen Kammern unter
schiedlicher Funktion. Sie können die 
Vorkammern auch in diese Reihe anord
nen, womut die, die einzelnen archaischen 
Bauelemente weiter erhaltenden Fälle des 
Káli-Beckens die früher vorhandenen Bin
dungen zwischen Südtransdanubien und 
dem Káli-Becken bestätigen. 

LÁSZLÓ LUKÁCS DIE ÄNDERUNG DES GRUNDRISSES DER WOHNHAUSER 
IM KÁLI-BECKEN 




