
H. CSUKÁS GYÖRGYI 

PULA, MARKO ES VÖRÖSTÓ NEMET FALVAK 
ÉPÍTKEZÉSE 

A bakonyi és a Balaton-felvidéki német falvak 
építkezéséről már a 18. sz. eleji források elismeréssel 
emlékeznek meg. Kiemelik a német falvak szabályos, 
széles utcáit, a házak csinosságát, tisztaságát. 

A Tudományos Gyűjteményben Hrabovszky Dávid 
1827-ben arról számol be, hogy a német házak álta
lában három ablakkal tekintenek az utcára.1 Rómer 
Flóris 1860-ban megjelent úti jegyzeteiben így ír a 
bakonyi németek házáról: „németek házai kényelme
sek, szépen fehérített oszlopos tornácaik, paliózott 
bolthajtásos szobáik, kemény fajú simított bútoraik 
városi tekintetűek s minden esetre a közönségesnél 
jobb létre vallanak".2 Jankó János 1893-1901 közt 
végzett vizsgálatai alapján a következőkben állapítja 
meg a balaton-vidéki németek házának jellegzetessé
geit. A balatonparti német háznak tornáca soha 
nincs, a ház fejlődése a négy falon belül belső osztó
dással történik, miközben a ház külseje alig változik. 
A német ház konyhája mindig szabadkéményes, bolt
konyha. A szobák ajtajai a pitvarból nyílnak, a ház
nak az udvar felé csak egy bejárata van. A pitvart 
néha teljesen elfalazzák a kémény alatti konyharész
től, és ajtóval látják el. A szobákból hátul hálókamrá
kat választanak le, melyeknek eredetileg a szoba és a 
konyha felé is van bejáratuk. Miután az első szoba 
tiszta szobává alakul, a mögötte lévő hálókamra szo
bából nyüó ajtaját elfalazzák, s a helyiséget a konyhá
ból nyíló bejárattal kamraként használják. így lesz az 
eredetileg háromosztatú lakóházból hatosztatú. A 
német háznak az utcafronton mindig két vagy három, 
szimmetrikus elhelyezésű ablaka van.3 

E felnémet eredetűnek tartott, s a német telepe
sek által a magyarságnál is széles körben meghonoso
dott házzal állította szembe Jankó a magyarok füs-
tös-konyhás házát, melyet a helyiségek külön bejára
ta, s az egyetlen, aszimmetrikusan elhelyezkedő utcai 
ablak jelez, s amely eredetileg sövényfonásos volt.4 

Jankó elméletének tarthatatlanságát nemcsak a 
magyar házak fejlődéstörténete mutatta meg,5 de 
a német falvaknak kissé tágabb földrajzi körben tör
ténő vizsgálata is azt példázza, hogy a német ház sem 
olyan egységes, mint ahogy Jankó néhány balatonpar
ti falu alapján gondolta. 

Dornyay Béla 1927-ben megjelent Bakony úti
könyvében árnyaltabb képet fest, igaz, csak a tornác 
alapján: a bakonyi magyar házak hatására az erede

tileg tornác nélküli német házaknál is megjelenik a 
tornác.6 

Ébner Sándor néhány bakonyi falu építkezését 
vizsgálva kiemeli, hogy a németek első házait a tele
pítő hatóságok rendeletére és kezdeményezésére elő
írt formák szerint építették. Ébner Sándor az 1930-as 
években Herenden még sok füstöskonyhás házat ta
lált, s megemlíti, hogy régebben a németek is ágas
fás-szelemenes házakban laktak, melyekben egy füs
töskonyha, s egy belőle nyíló szoba volt.7 

Vajkai Aurél a bakonyi és balaton-felvidéki német 
falvak építkezésének jellegzetességét a következőkben 
látja: a németek lakóházai lényegében a helyi magyar 
háztípusokkal egyezők, de azoknak természetes fej
lődési fokozatait hamarabb elérték. A németek falvai 
szabályosabbak, a házak egy-egy falun belül igen egy
ségesek, kevesebb a változat és a változtatás az épü
leteken, mint a magyar falvakban. A német falvak 
lakáskultúrájának legfőbb eltérését a magyarokétól a 
gazdasági épületekben, főként az udvarok végében 
összefüggő sort alkotó pajtákban, valamint a lakás be
rendezésében látja.8 

1984-ben az Országos Műemléki Felügyelőség meg
bízásából Bíró Friderikával közösen falukutatást 
végeztünk több Veszprém megyei német faluban.9 

Pula, Márkó és Vöröstó népi építkezésének vizsgálata, 
a három falu egymással való összehasonlítása kiváló 
példával szolgált arra, hogy a németség építkezése 
milyen sokszínű, noha egy-egy falut szemlélve inkább 
az egyöntetűség tűnik fel. Bár a fejlődés különböző 
fokain álló lakóházaknak majdnem mindegyik válto
zatát megtalálni a legtöbb német faluban, mégis jel
lemző, hogy ezek egy-egy falu jelenkorig fennmaradt 
épületállományában milyen arányban fordulnak elő: 
egy-egy falu építkezésében mi az általánosan jellemző, 
mi az eltűnőben lévő, már csak nyomaiból felismerhe
tő, és mi az éppen csak kialakuló, a fejlődés 
tendenciáját mutató elem. Vizsgálatainkat némileg 
megnehezítette, hogy a házaknak csak egy része da
tált, s a homlokzati évszám sem mindig az építés 
évét, hanem gyakran csak nagyobb átalakítást, újjá
építéstjelöl. 

A német falvaknak az a sajátossága, hogy utcaké
pük egységesebb, szabályosabb, mint a magyar fal
vaké, összefügg azzal a ténnyel, hogy legtöbbjük tele
pített falu, szabályosan kimért telkekkel. {1-2. áb-
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1. ábra. Vöröstó térképe (a gazdasági épületek nincsenek 
feltüntetve) 
Abb. 1. Dorfplan Vöröstó (ohne wirtschaftliche Gebäude) 

<* о 

2. ábra. Marko térképe 
Abb. 2. Dorf plan Marko 

ra) A népesség növekedésével a meghatározott számú 
telken egy-egy falura jellemző módon növelték a lakó
házak számát. Márkon a 18. sz. közepétől kialakuló 
közös udvarokon két ház helyezkedik el egymás mö
gött, s bejáratuk egy irányba néz. (2., 3., 15., 18. 
ábra) Bakonyi János kutatásaiból tudjuk, hogy a 
közös udvar ,,Hausbruder"-nek nevezett lakói valóban 
rokon családok, testvérek voltak.10 Vöröstón olyan 
telekelrendezés alakult ki, amely kiküszöböli a közös 
udvar használatával járó súrlódásokat: itt a két lakó
ház úgy épült fel egymás mögött, hogy bejáratuk — 
még a tájolás előnyeit, hátrányait is figyelmen kívül 
hagyva — az ellentétes oldalra néz, így mindegyikhez 
külön keskeny udvarrész tartozik. (1., 4., 23. ábra) 
Ezek végében az udvar teljes szélességét elfoglaló 
pajták egykor összefüggő láncot alkottak - hason
lóképpen, mint Márkon és Pulán. (29. ábra) Pulán 
az egymás mögé épített házaknak mindkét változatát 
megtaláljuk, de ebben a faluban sokkal több egyes 
udvar is van, mint Márkon és Vöröstón. (5. ábra) 

Az építőanyag mindhárom faluban a közelben fej
tett terméskő volt, melyet legtöbbször sárba, néha 
habarcsba raktak. A boltozatok, kémények, oszlopok 
téglából készültek. A kőépítkezés már a 19. sz. elején 
általánossá vált vidékünkön.1 J 

Az építkezés legarchaikusabb formáival Pulán ta
lálkozhattunk, noha a ma már mindössze egy pél
dánnyal képviselt füstöskonyhás házaknak egykori 

általánosabb meglétére csak a behatóbb kérdezgetés, 
valamint a lakóházak egyes jellegzetességei utaltak. 
A Kis u. 43. sz. alatti népi műemlékház pilléres, ha
rántboltíves tornácával, a tornácról nyüó, különbejá-
ratú helyiségeivel, kereszt-mestergerendás födémével, 
füstöskonyhájával a magyarságnál is általánosan elter
jedt típusát képviseli a füstöskonyhás házaknak. (6 -
7. ábra) Egy 1952-ben készült felmérés az azóta le
bontott Szaffner-féle házat is hasonlóan füstöskony-
hásnak, külön bejáratúnak mutatja.12 (8. ábra) A 
Fő u. 29. számú, Szauer-féle házról is elmondták 
egykori tulajdonosai, hogy füstöskonyhás ház volt, 
nyitott tornáccal, amit a padlás erősen kormos ge
rendái is megerősítettek. A konyha szabadkémé-
nyessé alakításakor megszüntették a nyitott torná
cot, s a tornácról nyüó pincelejáratot is áthelyezték. 
Valószínűleg a tornác szélességével megnőtt szobából 
ekkor választották le a hátsó kamrát. A szobák 
födémgerendáinak iránya, valamint a szabadkémé-

3. ábra. Márkó, a Petó'fi u. 37-39 . sz. telek alaprajza 
Abb. 3. Grundriss des Baugrundes Petőfi u. 37 -39 . Márkó. 

5. ábra. Pula, a Fő u. 68. sz. telek alaprajza 
Abb. 5. Grundriss des Baugrundes Fő u. 35. Pula. 
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6. ábra. Pula, Kis u. 43. sz. ház az OMF-nél lévő felmérés 
alapján 
Abb. 6. Hausvermessung, Kiss u. 43 . Pula (nach OMF) 

7. ábra. Pula, Kis u. 43. sz. lakóház 
Abb. 7. Wohnhaus, Kis u. 43. Pula. 

nyes konyha deszkafödémes előtere azonban sejte
tik, hogy a házat füstöskonyhásból alakították mai 
formájára. A ház oromzatán lévő 1897-es évszám 
bizonyára nem az építés korát, hanem csak egy átala
kítást jelez. (9. ábra) A faluban legtöbb idős ember 
még ismeri a ,,Rauchkuchl" elnevezést a 
füstöskonyha megjelölésére, szemben Vöröstóval, 
ahol ezen a szón már a szabadkéményes konyha ké
mény alatti részét értették. A pulai házak általában 
tornác nélküliek, szabadkémény esek, egy bejáratúak, 
a bejárati ajtó két oldalán egy-egy kisebb ablakkal. 
(10. ábra) Több, Jankó ismérvei szerint „tipikus 
német háznál" is valószínűsíthetjük azonban, hogy az 
valaha a Kis u. 43. sz. alattihoz hasonló 
füstöskonyhás ház volt. (9., 10., 11., 12. ábra) A 
Fő u. 68. és 69. számú házak szélessége a Kis u. 43. 
sz. ház tornáccal mért szélességével egyezik. A 68. sz. 
házat valószínűleg éppúgy a tornác beépítésével, és az 
eredeti udvari homlokzat elbontásával bővítették, 
mint a 69. sz. Szauer-házat. Ezt az is valószínűsíti, 
hogy a hátsó szobák mögötti kamrák kialakítása má
sodlagos. A Fő u. 62. sz. 1849-ben épült háznak, vala
mint a Fő u. 65. sz. háznak a szélessége viszont a Kis 
u. 43. sz. füstöskonyhás ház tornác nélkül mért szé
lességével egyezik. E házaknak vagy eredetileg sem 
volt tornáca, vagy azt az átalakításkor elbontották, 
lemondva a ház egyidejű bővítéséről. (70., 12. ábra) 
A fent említett házaknak a kereszt-mestergerendás 

8. ábra. Pula, Szaffner István háza. CoUmeyer Ferenc és Papp 
László Felmérése, 1952. OMF falukutatási anyag 
Abb. 8. Wohnhaus von Szaffner István, Pula. Vermessung im 
J. 1952. von CoUmeyer Ferenc und Papp László, (nach OMF) 

9. ábra. Pula, Fő u. 69. sz. lakóház alaprajza 
Abb. 9. Grundriss des Wohnhauses Fő u. 69. Pula 

10. ábra. Pula, Fő u. 62. sz. 1849-ben épült ház 
Abb. 10. Wohnhaus aus d. J. 1849. Fő u. 62. Pula 

11. ábra. Pula, Fő u. 68. sz. lakóház alaprajza 
Abb. 11. Grundriss des Wohnhauses Fő u. 68. Pula 

födémekével egyező irányú födémgerendái vannak, s 
a szabadkéményes konyha előtere is deszkafödémes, 
szemben Márkó és Vöröstó házai/al, ahol a konyha 
előtere is mindig boltozott. Mindez a füstöskonyhás 
házak egykori általános elterjedtségéről és az ezzel 
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12. ábra. Pula, Fő u. 65. sz. lakóház alaprajza 
Abb. 12. Grundriss des Wohnhauses Fő u. 65. Pula 

13. ábra. Márkó, utcarészlet 
Abb. 13. Strassenbild in Márkó. 

járó építési hagyományok szívós továbbéléséről ta
núskodik.13 A tetőszerkezet a legtöbb háznál álló
székes, de néhány lakóháznál, - így a Fő u. 62. sz. 
1849-ben épült háznál - valamint a pajták egy részé
nél megmaradt az ollószáras-szelemenes tetőszerkezet. 
A házak jelentős része alatt egy helyiségre kiterjedő 
pince van. Az istállók a lakóház folytatásában helyez
kednek el, esetleg a pajtához csatlakoznak. Az ólak 
többnyire a lakóházzal szemközt sorakoznak, keske
nyebb telkeken a lakóház folytatásában. A pajta a 
telek nagyságától és az építtetők gazdasági kondíciójá
tól függően különböző méretű lehetett, általában a 
telek végében keresztben állt, néhol a lakóház foly
tatásában. (5., 6., 9., 11., 12. ábra) 

Márkó utcaképére az oszlopos-íves tornácok a 
jellemzőek, melyek gyakran az utca felé is nyitottak. 
{14-15. ábra) Előfordult néhány lesarkított élű 
pilléres-mellvédes tornác is. {15. ábra) A tornácok 
lehetnek deszkafödémesek, de a többségük bolto
zott. {15-16. ábra) A tornácoknak funkcionális 
jelentősége nem sok volt, ugyanis innen csak a kony
hába nyílott ajtó. A szobák ajtajai a konyha előteré
ből („fronike Kuchl") nyíltak. A konyhák az emléke
zettel beérhető időben mindig szabadkéményesek 
voltak, középkemencével. A konyha előterét helyen
ként fallal is elválasztották a kémény alatti résztől 
(,,hintere Kuchl"). {1. ábra) A szobák általában 
mestergerendásak: Egy 1882-ben épült ház egyik 
szobája kétszakaszos csehsüveg boltozattal fedett. 
{15. ábra) A szobákat egykor kívülfűtős szemeskály
hákkal vagy cserépkályhákkal fűtötték. Márkon is 
felfedezhető az a tendencia, hogy valamelyik 

14. ábra. Márkó, Petőfi u. 38-40. sz. házak (a 38. sz. házon 
1896-os évszám) 
Abb. 14. Die Wohnhäuser Petőfi u. 38-40. Márkó. (Auf dem 
Hause Nr. 38. mit dem Jahreszahl 1896.) 

15. ábra Márkó, Petőfi u. 24. sz. lakóház (1882) alaprajza 
Abb. 15. Grundriss des Wohnhauses (1882) Petőfi u. 24, 
Marko. 

16. ábra. Márkó, Petőfi u. 39. sz. lakóház (1882) alaprajza 
Abb. 16. Grundriss des Wohnhauses (1882) Petőfi u. 39. 
Márkó. 

1 7. ábra. Márkó, közös udvar a Petőfi u. 37-39. sz. házakkal 
Abb. 17. Der gemeinsame Hof von Petőfi u. 37-39, Márkó. 
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18. ábra. Márkó, Petőfi u. 21. sz. lakóház (1904) alaprajza 
Abb. 18. Grundriss des Wohnhauses (1904) Petőfi u. 21, 
Márkó. 

19. ábra. Márkó, Petőfi u. 21. sz. lakóházhoz tartozó gazda
sági épület (1904) 
Abb. 19. Das wirtschaftliche Gebäude (1904) des Wohn
hauses Petőfi u. 21. Márkó 

szobából hátul spájzot, kamrát válasszanak le. Ez a 
Petőfi u. 40. sz. háznál utólagos elfalazással történt, 
de Márkon is megtalálhatók azok a Vöröstóra legin
kább jellemző házak, melyek 3 ablakkal néznek az 
utcára, s mindkét szobájuk mögött keskeny kamra 
van. Az ilyen házak itt csak a századforduló tájékán 
jelentek meg, felmért épületünk 1904-ben épült. 
(17-18. ábra) Még szabadkéményes, középkemencés, 
a konyha előteréből nyílik két stukaturos födémű, 
deszkapadlós szobája. A szobák mögötti kamrák 
ajtajai a konyhából nyílnak, egyikben volt a padlás
feljáró, másikban a pincelejárat. A márkói házak zö
méhez pince is tartozik, melynek vízszintes ajtaja a 
nyitott tornácról, vagy a kamrából nyílik. A porták 
egy részénél az istálló a lakóház folytatásában helyez
kedik el (15. ábra), gyakoribb volt azonban, hogy a 
lakóházzal szemközt, különálló épületben, ólakkal, 
sufnival, fészerrel társítva. (3., 19. ábra) Sok portánál 
a lakóházzal szemközt, az utcafronton kis házat talá
lunk, amelyet nyárikonyhaként, kamraként, újabban 
•lakásként is használnak. Az impozáns méretű pajták 
itt is a porták végében egymáshoz épültek, s két pajta 
közt olykor „tunel"-nek nevezett átjáró sikátort ké
peztek ki valamelyik pajta oldalfala mentén, melyen 
át a földekre lehetett kijutni. 

Vöröstó építkezése képviseli legegységesebben a 
német házak fejlődésének legmagasabb fokát. Itt az 
utcafronton szinte kivétel nélkül minden háznak 
három ablaka van, a lakóház kétmenetűvé vált. (20-

20. ábra. Vöröstó, Fő u. 46. sz. lakóház (1850) 
Abb. 20. Wohnhaus (1850) Fő u. 46., Vöröstó 

21. ábra. Vöröstó, Fő u. 4 1 - 4 2 . sz. lakóházak 
Abb. 21. Die Wohnhäuser Fő u. 41 -42 . , Vöröstó 

22. ábra. Vöröstó, Fő u. 55. sz. lakóház (1842) 
Abb. 22. Wohnhaus (1842) Fő u. 55., Vöröstó 

22. ábra) Jóllehet a vizsgált épületek közül a 
legkorábbi 1842-es ül. 1850-es évszámú, s a 
többségük 19. sz. végi évszámot visel oromzatán, az 
üyen házak már a 19. sz. elején is általánosak lehettek 
Vöröstón. Az Országos Műemléid Felügyelőség ko
rábbi falukutatási anyagában egy 1816-os datált 
épület is szerepel hasonló alaprajzzal, és már Fényes 
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23. ábra. Vöröstó, Fő u. 55. sz. lakóház lopott tornáca 
Abb. 23. Flur des Wohnhauses, FŐ u. 55. Vöröstó 

24. ábra. Vöröstó, Fő u. 35. sz. ház ajtóval, ablakokkal 
lezárt tornáca 
Abb. 24. Mit Türe und Fenstern geschlossener Flur des 
Hauses Fő u. 35., Vöröstó 

25. ábra. Vöröstó, Fő u. 43. sz. ház bejárati hornlokzata, a 
nyitott tornác elfalazásának nyomaival 
Abb. 25. Die Fassade des Wohnhauses Fő u. 43. in Márkó 
mit dem Spuren des vermauerten offenen Flurs. 

Eleknek feltűntek Vöröstó „csinos házai".14 Az 
egész udvari homlokzaton végighúzódó nyitott tor
nácot ugyan nem találtunk Vöröstón, de sok lakó
háznál megmaradt; ül. felismerhető még a két oszlop-
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ból, két féloszlopból és összekötő ívekből álló kö
zépső lopott tornác (23. ábra), melyből a konyha 
(„kuchl"), a két szoba („férte stuve", „hinre stuve") 
valamint a padlás- vagy pincejárat nyílik (Fő u. 35., 
55. sz. házak). E tornác bezáródását mutatja, hogy 
néhol ajtót, ablakot helyeztek bele. (24. ábra) Másutt 
már be is falazták a tornácíveket, de az oszlopfő, ül. 
-az összekötő ívek kiülő vakolatkeretezése ma is árul
kodnak az egykori nyitott tornácról. (25. ábra) 
A házak zöme ma már zárt tornácos, csak a bejárati 
ajtó és a két oldalán szimmetrikusan elhelyezkedő 
két ablak - melyeket gyakran vakolattükör foglal 
egységbe - emlékeztetnek az egykori nyitott tornác
ra. Ennek a német házakra annyira jellemző nyflás-
záróegyüttesnek a kialakulását jól szemléltetik az 
említett példák. (23-25. ábra) 

A fejlődés csúcsát jelentő, s a múlt századi szemlé
lőknek is feltűnő, jólétről tanúskodó vöröstói házak 
egy valamiben mégis eltérnek a vidék jeüegzetes-
nek tartott kétmenetú német házától, amit Márkon 
is láthattunk: a szobák nem a konyha előteréből 
(„férte kuchl") nyflnak — erre már a konyhából le
választott, zárt, egymás fölött haladó pince- ül. pad
lásjárat miatt sem volt lehetőség — hanem a nyitott, 
majd zárt tornácról. Ennyiben a tornácnak itt 
funkcionálisan nagyobb a szerepe, mint a márkói 
házaknál, ahol a tornácnak közlekedési, átjáró funk
ciója nem volt. Vöröstón annyira egységes ez az alap
rajzi változat, hogy előzményére csak távolabbi ana
lógiák alapján következtethetünk: a vöröstói házak 
valószínűleg a nagyvázsonyi Schuhmacher-házhoz ha
sonló fejlődési fokon mentek át.15 A lopott tornác 
megmaradása valószínűleg a zárt padlás- ül. pincejá
ratnak köszönhető — szemben a márkói kétmenetü 
házakkal, ahol nem volt a konyha területéből kiha
sított, zárt pince- és padláslépcső. 

A szobák mögötti kamrák a Fő u. 46. sz. 1850-ben 
épült háznál a szobákból nyflnak, ennél a háznál 
azonban a kisméretű konyha és a sarokra épített 
kemence miatt nem is lett volna más lehetőség a be
járatok elhelyezésére. (26. ábra). A Fő u. 22. sz. 
háznál megfigyelhető volt, hogy a kamráknak erede-
tüeg a szobából nyíló bejáratát elfalazták, s a konyhá
ból nyitottak ajtót — valószínűleg a kemence el
bontása után. (27. ábra) Ez a fejlődés sem mondható 
azonban kizárólagosnak, a Fő u. 42. sz. és 55. sz. há
zaknál ui. ma is két bejárata van mindkét kamrának. 
(28. ábra) A kamrák bejáratának elhelyezését bizo
nyosan befolyásolta a kamra funkciója és a konyha 
mérete is. A lakáshasználatnak egyéb, lényeges kiha
tását is lehetett megfigyelni a lakóház alakulására. 
Mindhárom faluban általános gyakorlat volt, hogy az 
első szobát, mint tiszta szobát, csak különleges al
kalmakkor használták. Márkon és Pulán az egész csa
lád, néha több generáció is a hátsó szobában lakott. 
Egy ágyban többen aludtak, és a ,,Schupetl" és 
,,Pretschka" nevű gyermek-fekhelyek is számos ház
nál használatban voltak. Ezzel szemben Vöröstón az 
öregek, miután átadták a gazdaság vezetését a fia-
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26. ábra. Vöröstó, Fő u. 46. sz. ház (1850) alaprajza 
Abb. 26. Grundriss des Hauses (1850) Fő u. 46., Vöröstó 

27. ábra. Vöröstó, Fő u. 22. sz. ház (1873) alaprajza 
Abb. 27. Grundriss des Hauses (1873) Fő u. 22., Vöröstó 
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28. ábra. Vöröstó, Fő u. 42. sz. lakóház alaprajza A Fő u. 
42. sz. lakóház alatti pince alaprajza 
Abb. 28. Grundrisse des Wohnhauses und seiner Kellers, Fő 
u. 42., Vöröstó 

taloknak, többnyire a hátsó kis kamrába („Kämmen") 
költöztek, s külön koszton éltek. Ezért találtunk több 
vöröstói ház kamrájában rakott sparhertet. Míg Pulán 

és Márkon a szobából leválasztott helyiségek több
nyire valóban kamrák, spáizok voltak, sokszor innen 
nyüt a padlás vagy a pince is, addig Vöröstón e kes
keny hátsó helyiségek egy része lakókamra volt. A 
vöröstói házaknak egyik szobája, esetleg konyhája is 
alápincézett. A pincelejáró mindig a padlásfeljárat 
alatt helyezkedik el, egyiknek az ajtaja a konyhából, 
másiké a tornácról nyílik. (26-28. ábra) A szobák 
deszkapadlósak. A deszkafödémes szobák mellett 
gyakoriak a csehsüveg boltozatú szobák is, a kamrák 
is sok háznál boltozottak voltak. (28. ábra) A szobá
kat kívülfűtős szemeskályhákkal vagy cserépkályhák
kal fűtötték, az elfalazott tüzelőnyílás legtöbb helyen 
még kivehető. A szabadkéményeket már lezárták, de 
a padlástérben lévő kaminajtó segítségével füstölésre 
tovább is használják őket. A tetőszerkezet a vizsgált 
épületek mindegyikénél állószékes. Az istállók né
hol a ház mögött helyezkednek el különálló épület
ben, gyakoribban azonban az istállós pajták. (4., 
30. ábra) A keskeny telkek teljes szélességét elfoglaló 
pajták sorából is akadnak még összefüggő részek. 
(29. ábra) Legrangosabbak azok a porták voltak, 
amelyeken csak egy lakóház állt, pl. a Fő u. 22. és 
23. sz., és a Fő u. 55. sz. barokkos oromzatú ház 
telke, melyeken a gazdasági épületek száma, mérete 
is építtetőjük jómódjáról tanúskodik. (22., 27., 30., 
31. ábra) 

A három faluban végzett felmérések mutatják, 
hogy a balaton-felvidéki németség építkezése koránt
sem olyan egységes, mint azt Jankó János feltételez
te.16 Még a hasonló, vagy azonos típusú házak is 
különböző időben jelentek meg, vagy váltak általá
nossá egy-egy faluban. Míg némelyik faluban már 
a 19. sz. elején jellemzőek voltak a kétmenetű, 
szabadkéményes házak, addig másokban századunkig 
megmaradtak a füstöskonyhás, különbejáratú helyi
ségek sorából álló lakóházak. A balaton-felvidéki 
németség építkezéséről szóló, egymásnak 
ellentmondó híradások éppen abból adódnak, hogy az 
általánosításokat csak egy-két falu jellegzetes épít
kezése alapján vonták le. 

A német falvak településképében, építkezésében 
megfigyelhető jellegzetességek megértéséhez 
történeti, levéltári, néprajzi, nyelvjárási és helytör
téneti kutatásokra lenne szükség. Mindeddig csak 
Márkóról jelent meg részletes tanulmány, valamint 
nyelvjárási szempontból elemezték a bakonyi és bala
ton-felvidéki német településeket.17 A telepítés 
módja, a telepesek származási helye, belső migráció
ja, a magyar és német lakosság arányának változása 
egy-egy falun belül mind olyan kérdések, melyek szo
rosan kapcsolódnak az építkezéshez és lakáskultú
rához.18 

Márkot a veszprémi káptalan telepítette 1735— 
1740 közt. Lakói az anyakönyvek tanúsága szerint a 
német nyelvterület különböző vidékeiről érkeztek, 
legtöbben Mainz környékéről, ezen kívül Bajoror
szágból, sváb földről, Sziléziából, Csehországból, 
Ausztriából, Schwarzwaldból stb.19 A betelepülést 
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követően rendkívül erős volt a belső migráció, ezzel 
magyarázható, hogy Márkon végül a középbajor 
ui-dialektus győzedelmeskedett.2 ° 

Pulát az Esterházyak telepítették 1730 után, lakói 
bajor oa-dialektust beszélnek.21 Vöröstót gróf 
Zichy Imre telepítette be 1723-ban. Első telepe
sei Dornyay Béla szerint Hornbachból származó 
családok voltak, a vöröstóiak azonban odenwaldiak-
nak mondják magukat. Nyelvjárásuk délifrank-rajnai 
frank keverék nyelvjárás.2 

Az egyes falvak települési, építkezési sajátossá
gainak kialakulásában - már a betelepülők változatos 
származási helyéből következően is - nem lehetett 
a telepesek otthonról hozott hagyományainak meg
határozó jelentősége. Építkezésük jól beleilleszthető a 
helyi építkezési hagyományokba. 3 Sokkal nagyobb 
szerepe volt a telepítés körülményeinek, a helyi 
példáknak és lehetőségeknek, a földesúri előírások
nak. A telepítést követő időszakban magyarok és 
németek még hosszabb rövidebb ideig egymás mellett 
éltek, sőt feltehető, hogy az üj telepesek néhol a 
puszta telkeket, a még meglévő házakat szállták 
meg.2 4 A magyar határnevek továbbélésén kívül erre 
mutat az is, hogy az 1767-es Tabelláé Urbariales Co-
mitatus Vesprimiensis még legtöbb falunál magyaro
kat és németeket egyaránt említ.25 A nyelvi, etnikai, 
vallási ellentétek miatt aztán lassan külön faluba, vagy 
legalábbis falurészbe tömörültek belső migráció útján 
a különböző etnikumok, amint ez a későbbi adatok
ból kitűnik. A helyi előzmények, valamint a helyi 
építkezési szokásokat, lehetőségeket figyelembe vevő 
földesúri előírások nagyban befolyásolták a német 
falvak építkezését. Később a gazdasági kondíciónak 
volt döntő szerepe a lakóházak fejlődésében, alaku
lásában. Vörös tóról Rómer Flóris megjegyezte, 
hogy a környék leggazdagabb német faluja. 6 A falu 
jómódját a Stájerországba irányuló borkereskedelem 
alapozta meg, mely lakáskultúrájában is megnyilvá
nult. A borért cserébe visszafelé általában épületfát 
hoztak, ma is sokan megemlítik, hogy házuk tetőge
rendái stájerországi vörösfenyőből készültek, mint 
ahogy Stájerországból származó bútordarabok („stá
jer székek") is kerültek be lakásaikba.2 7 

Összefoglalva az eddigi tanulságokat, a Balaton
felvidéki németség építkezéséről, lakáskultúrájáról a 
következőket állapíthatjuk meg. Falvaik, beltelkeik 
szabályossága a telepítés módjával függ össze. Egy-
egy falun belül szabályosan kimért telkeken, nagyjá
ból egyidőben, azonos gazdasági alapokon indult meg 
az építkezés. Amint az Márkó esetében az írott for
rásokból is kiderül, a telepítő földesúr a későbbiekben 
is útját állta a telkek tetszőleges szaporításának, osz
tódásának. Márkó és Vöröstó határa máig őrzi a tele
pítéskor, ül. az azt követő évtizedekben kialakult 
szerkezetét. (1—2. ábra) 

A -németek a helyben talált házakhoz hasonlókat 
építettek, ennek megfelelően építkezésük már a lete
lepedés idején sem volt egységes. Házaik a magyar 
házaknál is megfigyelhető fejlődési fokozatokat mu

tatják, jellemző azonban, hogy német falvakban 
előbb általánossá váltak azok a tendenciák, melyek 
magyar falvakban csak szűkebb körben, főként a 
kisnemesi építészetben hatottak, s nem váltak egy-egy 
településen belül általánossá, meghatározóvá (szabad
kéményes füstelvezetés, a helyiségek közös bejárata, 
a lakóház belső osztódása, kétmenetűvé alakulása, a 
lakóházak alatti pince gyakorisága). Ugyanakkor a 
németség a felépülése korában fejlett, korszerű házat 
sokkal tovább megőrizte. Innen van, hogy a legtöbb 
egységes, hagyományos faluképi együttest német fal
vakban találjuk. Német falvakban a múlt század 
végén, sőt még századunk elején is épültek nyitott 
tornácos, szabadkéményes házak, amikor magyar fal
vakban a meglévőket is mindinkább átalakították.2 8 

Jellemző a németek építkezésére a gazdasági épületek, 
épületrészek nagyobb mérete, igényesebb kivitele, 
specializáltsága. (29-31. ábra) A legtöbb ház egy, 
esetleg két helyisége alápincézett, nem ritkán a gaz
dasági épület alatt is van pince. A pince gyakran kü
lönböző funkciójú rekeszekre osztott (krumplis 
pince, répapince leadónyüásokkal, néhol tejespince). 
(28. ábra) Az istállók közt gyakoriak a csehsüveg
vagy porosz-boltozattal fedett igényes épületek. A 
disznóólak is jól megépítettek, sok rekeszesek, oly
kor 15-18 méter hosszan húzódnak az udvarban. 
(28. ábra) Különösen feltűnő a pajták nagy mérete, 
bonyolult konstrukciója, a magyarokétól eltérő elhe
lyezkedése. (29. ábra). 

29. ábra. Vöröstó, pajtasor a kertek feló'l nézve 
Abb. 29. Scheunen-Reihe in Vöröstó 

30. ábra. Vöröstó, Fó' u. 23. sz. porta alaprajza 
Abb. 30. Grundriss des Fundus Fő u. 23., Vöröstó 
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31. ábra. Udvar gazdasági épületekkel. 
Abb. 31. Hof mit wirtschaftlichen Gebäuden. 

A német falvak lakáskultúráját vizsgálva ugyan
az tűnik fel, mint az építkezésükben: a hagyomány
őrzés. Német falvakban sokkal több helyen látni sar
kos elrendezésű szobabelsőt, s máig funkcióban lévő 
festett és intarziás bútorokat. (16., 32-33. ábra) 

32. ábra. Márkó, szobabelső 
Abb. 32. Stubeninnere, Márkó 

Bútoraikra is jellemző az, ami építkezésükben 
megfigyelhető volt. A keményfából készült intar
ziás, rendkívül jellegzetes Balaton-felvidéki német bú
torok sokban emlékeztetnek 18. sz. végi és 19. száza
di kisnemesi bútorainkra, az évszámokat vizsgálva 
azonban rögtön kiderül, hogy virágkoruk nem azonos 
időszakra esik. Míg a magyar keményfa bútorok zöme 
a 18. századból és a 19. sz. első feléből származik, 
addig német falvakban a 19. sz. második felében kez
di virágkorát élni az intarziás keményfa bútorok 
divatja. A legtöbb datált darab az 1880-as évekből 
származik. Német falvakban a festett, puhafa búto
rok el is voltak terjedve.29 Nagyvázsony környé
kén egészen az 1930-as évekig készültek festett fenyő
fa bútorok, főként ládák, ágyak. A múlt század köze
pén és a századunk elején készült darabok motí

vumkincse néha szinte teljesen azonos, amint azt a ked
velt forgórózsás díszű ládák évszámai mutatják. 
18. századi és a 19. sz. elejéről származó hagyatéki 
leltárak és Veszprém vármegyei asztalos árszabások 
bizonysága szerint korábban magyar falvakban, kis
nemesi házaknál is általános volt a festett, fenyőfa 
bútor, ezt azonban a 19. sz. elejére mindinkább kiszo
rította a keményfa bútor. A lakáskultúrában irány
mutató kisnemesi falvak többsége erdőbirtokos volt, 
így érthető, hogy áttértek a könnyebben hozzáfér
hető, helyi fák feldolgozására. A kisnemesi bútorok 
általában tölgyfából készültek, sötét alapszínűek, 
faragott vagy intarziás díszük tartózkodó, nem túl
zsúfolt. E bútorok divatja a 19. sz. 2. felében elmú
lik, német falvakban viszont épp ekkor kezd divatba 
jönni az intarziás díszű keményfa bútor. Német fal
vakban a faragott díszítéssel csak székeken találko
zunk, az intarziát is saját ízlésüknek megfelelően ala
kították át. Jellemző a német bútorokra a világos 
alapszín, a színességre való törekvés, az ornamentika 
feldúsulása.31 Olyan bútorokat is díszítettek intarziá
val (pl. ágyoldalakat), melyeknek magyar megfelelői 
sosem díszítettek. (33. ábra). A padok már 
legtöbbször keret-betétes támlájúak, a szekrények is 
füllungosak, politúrozottak. Gyakori, hogy a keretet 
és betétet más-más színnel emelik ki, s igen kedveltek 
ágyakon, szekrényeken, sublótokon egyaránt a pi
ros, fekete színnel hangsúlyozott esztergált tagozatok. 
(33. ábra) Ilyen bútorok német falvakban az 1930-
as évekig készültek, s számos helyen máig használat
ban vannak. 

33. ábra. 1938-ban készült intarziás ágy Márkon 
Abb. 33. Im Jahre 1938 gefertigte Bett mit Intarsien 
geschmückt in Márkó 

E minden bizonnyal sajátos ízlésükkel és etnikai 
elszigeteltségükkel is összefüggő jelenségeknek a 
pontos feltárása és értelmezése még a jövő 
kutatásának a feladata. E kutatásoknak ki kell terjed
ni a betelepülés kori viszonyok mind teljesebb megis
merésére is. 
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GYÖRGYI H. CSUKÁS 

DIE BAUART IN DEN DEUTSCHEN DÖRFERN PULA, MÁRKÓ UND VÖRÖSTÓ 

Eines der auffallendsten Merkmale der Ortsanordnung der 
deutschen Dörfer ist, dass das Strassenbild viel einheitli
cher, als das der ungarischen Dörfer ist. Dessen Ursache ist 
damit zu erklären, dass es sich meist um angesiedelte Dörfer 
handelt, wo man für die Siedler gleichmässig verteilte Haus

plätze sicherte. Nachdem sich die Zahl der Bewohner 
erhöhte, wurden auf diesen Hausplätzen in einer für je ein 
Dorf charakteristischen Weise die Zahl der Wohnhäuser er
höht: in Márkó und Vöröstó hat man auf einem Gehöft zwei 
Gebäude hintereinander aufgebaut. In Márkó waren die im 
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gemeinsamen Hof lebenden Familien ursprünglich miteinan
der verwandt (Hausbrüder). 

Obwohl innerhalb eines Dorfes eher die Gleichartigkeit 
der Häuser auffällt, findet man bedeutende Unterschiede, 
wenn man die Bauart verschiedener deutscher Dörfer des 
Balaton-Oberlandes betrachtet. So können wir auch mit 
der Feststellung von János Jankó nicht einverstehen, wonach 
die Häuser im Balaton-Gebiet zwei Haupttypen angehören. 
Nach Jankó waren die ungarischen Häuser ursprünglich 
Rauchküchenhäuser mit Flechtwänden, deren Räume alle 
auf den Hof oder auf den Gang ausgingen. Demgegenüber 
waren die deutschen Häuser Steinbauten ohne Laube, mit 
einem einzigen Eingang und mit offenem Kamin in der 
Küche. 

Die Beobachtungen in drei Dörfern bewiesen, dass die 
Bauweise der deutschen Dörfer auch nicht einheitlich ist, 
und die hier vorhandenen Typen auch in den ungarischen 
Dörfern verbreitet waren. Die deutschen Ansiedler, die in 
den während der Türkenherrschaft entvölkerten Gebieten 
Heimat fanden, kamen aus verschiedenen Teilen des deu
tschen Sprachgebiets. In ihrer Bauweise kam den örtlichen 
Bautraditionen, Möglichkeiten und den herrschaftlichen 
Verordnungen viel grössere Bedetung zu, als den mitgebra
chten, sehr unterschiedlichen Traditionen. Deshalb weicht 
die Volksarchitektur der Deutschen von der der Ungarn 
nicht wessentlich ab. 

Das Baumaterial war schon anfangs des 19. Jahrhunderts 
in allen drei Dörfern der Stein. Die älteste Bauform hat Pula 
am besten bewahrt. Die hiesigen Rauchküchenhäuser mit 
offenem Gang, mit Querriegeln in den Räumen und ohne 
Türen zwischen der Stube, Küche und Kammer, stimmen 
mit den ungarischen Rauchküchenhäusern überein. Bei dem 
Umbau der Küchen auf Freikamin hat man die offenen 
Gänge zugebaut. Der Vorraum der Küchen mit offenem Ka
min hat in Pula meistens eine Bretterdecke - gegenüber den 
Küchen in Marko und Vöröstö, in welchen auch der Vorraum 
der Küche eine gewölbte Decke hat. Das zeugt von der ein
stigen allgemeinen Verbreitung der Rauchküche und der 
Aufrechterhaltung der damit verbundenen Bautraditionen 
in Pula. 

In Marko waren Häuser mit offenem Kamin in der Küche 
verbreitet. Vor der Hoffassade befindet sich noch heute bei 
vielen Häusern ein Laubengang. Die Stuben öffnen sich aber 
auf die Küche. 

In Vöröstó ist die Entwicklung der deutschen Häuser in 
ihrer einheitlichsten Form wahrzunehmen. Bei den meisten 
Häusern wurde der kleine, mittlere Hausflur zu einem ge
schlossenen Gang umgestaltet. Während in Marko der 
Laubengang keine Verkehrsfunktion hatte, blieb diese in 
Vöröstó bis heute bewahrt: die Stuben und die Küche gehen 
aus dem Gang. Die von den Stuben abgetrennten schma
len Räume sind in Pula und Marko zu Vorratskammern, in 
Vöröstó dagegen zu Schlafkammern der Alten umgestaltet 
worden. 

Die Stuben haben Bretterdecke mit oder ohne Durchzug
balken. In Vöröstó erheben sich über die Stuben, Küchen 
und Kammern oft eine böhmische Kappe oder ein Tonnenge
wölbe. Auf die Dachstruktur ist heute der stehende Stuhl 
kennzeichnend, aber es kommen besonders in Pula und 
Marko auch altertümlichere Dachkonstruktionen mit First
balken vor, bei denen der Firstbalken von den Gibelmauern 
und von Scherengerüsten unterstütz wird. 

Als Heizanlagen dienten in den Küchen würfelförmige 
Backöfen, in den Stuben Kachelöfen, die aus der Küche be-
schicht wurden. Nach der Jahrhundertwende verbreiteten 
sich die gemauerten Sparherde. 

In den meisten Wohnhäusern in Marko und Vöröstó gibt 
es einen Keller. Die Ställe befinden sich am Ende des Wohn
hauses, dem Gebäude angeschlossen oder nebst der Scheune. 
Die Schweinestalle wurden dem Wohnhaus gegenüber, oder 
- wenn der Hof zu sehmal war - am Ende des Gebäudes 
errichtet. Der Umfang der Scheune hing von der Grösse des 
Hofes und der wirtschaftlichen Lage des Hausbesitzers ab. 
Die meisten Scheunen liegen quer, am Ende des Gehöftes, 
und bilden eine Scheunenreihe. 

Im allgemeinen kann festgestellt werden, dass für die 
Bauweise der Deutschen die Vielfältigkeit, die hohen Ansprü
che, besonders was die Wirtschaftsgebäude anbelangt, und die 
Traditionstreue kennzeichnend sind. Die zu ihrer Bauzeit als 
zeitgemäss und entwickelt geltenden Häuser haben die Deu
tschen viel länger beibehalten, als die Ungarn. Diese Tradi
tionsgebundenheit ist auch für die Wohnkultur der Deutschen 
kennzeichnend: hier blieben die diagonale Anordnung der 
Möbel in der Stube, sowie die Erzeugung und der Gebrauch 
von traditionellen, bunt bemalten Weichholzmöbel, und mit 
Intarsie geschmückten Hartholzmöbel bis in die jüngste Ver
gangenheit im Leben. 
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