
A P R Ó C I K K E K 

Milyen házban laktak a honfoglaló 
magyarok? Évek óta nem olvashat-
tunk annyit a lapokban régészeti ása-
tásokról, mint az elmúlt év folyamán. 
Alig múlt el hét, hogy ne olvasta volna 
az ember, hogy itt vagy ott sokszáz-
éves sírt találtak. Mintha csak a föld 
alól kívánkoznának ki a napjainkban 
oly sokat emlegetett ősök. Ránk nézve 
természetesen azon régészeti leletek a 
legérdekesebbek, melyeket a tudomány 
a honfoglalás-kor gyűjtőnevével jelöl, 
mert ily esetekben valóban őseink 
csontjairól van szó. Csontjaikról s 
mindama sok mellékletről, melyeket 
körülbelül 1000 évvel ezelőtt velük 
együtt eltemettek. Míg azonban csont-
jaikhoz inkább csak a kegyelet érzése 
fűz bennünket, addig a sírmelléklet-
ként előkerülő fegyverek, kardok, nyíl-
hegyek, csákányok, kések, tűzcsitioló 
acélok és kovakövek, kengyelek, zab-
Iák, a különféle szíjazatdíszek, szíj-
végek és csattok, csüngők és pitykék, 
arany- és ezüstlemezkék, függők és 
haj karikák a művelődéstörténet szem-
pontjából is nagyfontosságúak, mert 
sokféle becses fölvilágosítással szolgál-
nak honfoglaló őseink szokásairól és 
életmódjáról. E sírmellékletek beható 
tanulmányozása és más korokéval ösz-
szehasonlítása alapján ma már elég 
sokat tudunk pl. arról, hogy honfog-
laló őseinknek milyen volt a fegyverük, 
a lovuk szerszáma, milyen volt ruhájuk 
dísze, ékszerük. Mindez könnyen re-
konstruálható és kevés képzelettel ki-
egészíthető a sírmellékletekből. Annál 
kevesebbet tudunk azonban arról, hogy 
milyen volt a X—XI. századbeli ma-
gyarok mindennapi élete, hogyan főz-
tek, hogyan és mit ettek, hogyan alud-
tak, milyen volt a házuk, lakásuk és 
milyen ennek berendezése? 

Most, hogy a közfigyelem a legújabb 
ásatások révén újra ráterelődött hon-
foglaló őseinkre, talán nem lesz érdek-
telen röviden összefoglalni azt, amit 
ez utóbb említett kérdésekről ma tud-
hatunk. Közvetlenül adatunk erre 
nézve, sajnos, igen kevés maradt, 
mert az egykorú írók csak itt-ott ejte-
nek erről egy-két szót. De igen becses 
tanulsággal szolgálhatnak a magyar-

sággal rokon népek és a hasonló élet-
körülmények között élő egykorú és 
mai népek lakásviszonyainak analógiái. 
Ezekből, kellő óvatossággal, a hon-
foglaló magyarság lakásviszonyaira 
nézve is sok következtetést von-
hatunk le. 

Az egykorú írók, Bölcs Leó görög 
császár és Ibn-Roszteh, Gurdézi, El-
Bekri arabs írók, a magyarokról szól-
ván, szinte egyértelműen azt írják, 
hogy sátrak alatt tanyáznak, turk sát-
rak alatt élnek, nyirkos és legelőkben 
gazdag földeket szoktak fölkeresni, s 
odamennek, hol a legeltetésre több fű 
kínálkozik. 

A mai olvasó a sátor említésekor ter-
mészetesen valami olyan könnyű szür-
késfehér vászonsátorra gondol, ami-
lyent országos vásárokon lát, amely 
rudakkal és zsinegekkel van kifeszítve 
és megerősítve s amely alatt nagyon 
kellemes ugyan ülni nyári napsütés-
ben, de amely hideg vagy szeles idő-
ben bizony kellemetlen tartózkodási 
hely. De ez még a jobbik eset. Mert 
olvasva az 1000 évvel ezelőtti magya-
rok ide-oda vándorlásáról, könnyen 
eszünkbe juthat a vándorcigányok 
sátora is. S akkor bizony nem valami 
kellemes érzéssel, hanem inkább saj-
nálkozva vagy szégyenkezve gondo-
lunk őseink lakóházára. Pedig való-
jában nincsen erre semmi okunk. 
Büszkén vállalhatjuk és vallhatjuk, 
hogy honfoglaló őseink sátrakban lak-
tak, mert azok különbek voltak vala-
mennyi itt talált nép állandó lakó-
házánál, sőt a nyugati civilizált népek 
akkori lakásánál is. 

Hogy sátoruk nem lehetett primitív, 
ezt bizonyítja az, hogy a keletrómai 
írók is mintaszerűnek tartották őket, 
másrészt az, hogy a honfoglaló magya-
rok a művelődésnek nem közönséges 
fokán állottak. Az egykorú írók tanú-
sága szerint prémjeik, szőnyegeik, ék-
szereik voltak s ilyen tárgyakért élénk 
kereskedést folytattak a bizánci kal-
márokkal. S minthogy közöttük a tár-
sadalmi osztálykülönbségek sem vol-
tak még akkorák, mint később, fel 
kell tételeznünk, hogy az egész nem. 
zet szinte egyformán örvendett a jobb_ 
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létnek, mely az ilyen tárgyak birtokát 
és ilyenekkel való kereskedést föltéte-
lezi. Magasabb kultúrájúnak kellett 
lennie azért is, mert már akkor is volt 
saját írása. A laikus, nem szaktudós 
közönség általában túlságosan kezdet-
legesnek képzeli honfoglaló őseink mű-
velődési állapotát. Nem gondolják meg, 
hogy ha a bizánciak a honfoglaló ma-
gyarokat barbároknak nevezik, ez csak 
azt jelenti, hogy nincsenek a görög-
római kultúra birtokában, de semmi-
kép sem jelenti azt, hogy vadak vagy 
félvadak lettek volna. Igenis, volt a 
honfoglaláskori és a honfoglalást meg-
előző magyarságnak is kultúrája, csak-
hogy ez a kultúra keleti volt, amely 
merőben elütött az európai ú. n. 
nyugati művelődéstől. Hogy milyen 
volt ez a kultúra, arról némi fogalmat 
adhatnak a turkesztáni Turfán vidékén 
kiásott faliképek, melyek most a ber-
lini Museum für Völkerkundeban lát-
hatók. Ezeken a nagyméretű színes 
freskókon többek között az újgur 
törökök középázsiai birodalmának la-
kói vannak ábrázolva, a honfoglalás-
előtti magyarokkal kulturális közös-
ségben élő VI—IX. századi törökök 
és mongolok, s e freskók egy hellén 
szellemtől befolyásolt igen magas kul-
túráról tanúskodnak. Különösen az 
ábrázolt ruházatok olyan fejlett ízlé-
sűek, hogy minden tekintetben fölötte 
állanak a frank-karoling korbeli nyugat-
európai népek ruházatának. 

A keleti kultúra birtokában levő 
magyarságnak tehát semmiesetre sem 
lehetett kezdetleges és szegényes a 
sátora. Ha az lett volna, nem ragasz-
kodott volna hozzá még évszázadok 
múlva is, mikor már régen ismerte 
az állandó, az épített ház állítólagos 
kényelmét és előnyeit. Kétségbevonha-
tatlan történelmi adataink vannak 
arról, hogy a magyarok a honfoglalás 
után még évszázadokig szívósan ra-
gaszkodtak a sátorlakáshoz. Hogy idő-
vel mégis csak felhagytak a sátorlakás 
szokásával, annak valószínűleg az az 
oka, hogy letelepedésük és a keresz-
ténység felvétele után a házban lakás 
egyértelművé lett a keresztény hittel, 
a sátorban tanvázás pedig a pogány-
sággal. Igen érdekes példa erre nézve, 
hogy a később beköltözött kúnok, 
akik ugyancsak sátorlakó nép voltak, 
1279-ben kimondották, hogy felhagy-
nak a sátoros élettel s a keresztények 
módjára ők is földbe épített házakban 
fognak ezentúl lakni. De hogy ez a 
változás náluk is milyen lassan és 

nehezen ment végbe, mutat ja az a 
tény, hogy oklevélbeli adatok szerint 
nagyrészük még a XIV. század végén 
is nemezsátrak alatt lakott. 

Ilyen kényelmes sátora azonban 
valószínűleg csak azóta volt a magyar-
ságnak, mióta a náluknál műveltebb 
bolgár-törökök kulturális (és egyúttal 
talán politikai) hatása alá került. 
Azelőtt a finn-ugor őshazában halászó 
vadászó életmódot folytató ősmagyar-
ság valószínűleg valami olyanféle sátor-
ban lakott, mint amilyen a régi finn 
kota vagy az osztjákok csum-a. Ebből 
az ősrégi időből való maradvány a 
magyar ház szó, amely nem a német 
Haus szó átvétele, mint ahogy sokan 
gondolják, hanem eredeti finn-ugor 
szavunk, amely a többi finn-ugor nép 
nyelvében is megmaradt. 

A régi finn kota kerek alaprajzú s 
kúpalakra egymásnak támasztott fa-
rudakból állt, amelyet télen állati 
bőrökkel borítottak be. Hasonló ehhez 
a vándorló osztjákok csum-a. Ennek 
a váza húsz-harminc lesimított, alul-
felül meghegyezett, négy-hat méteres, 
csak szemmértékre, de azért pontosan 
körbe állított rúdból áll. Kettőnek a 
felső végét rövid kötéllel jól keresztbe 
kötözik s erre támasztják a többit. 
Ezt a vázat jól kifőzött, meglágyított 
nyírfakéreg darabkákból összeillesztett 
s a kúp köpenyére szabott öt-nyolc 
lemezzel borítják. A széllel ellentétes 
oldalon ki- s bejárásra szolgáló nyílást 
hagynak a kunyhón, amelyet szintén 
kéregajtóval zárnak el. A kunyhó he-
gyét nem fedik be, hogy a füstnek 
legyen hol kiszállni, mert a csum kö-
zepén rakják a tüzet, amely fölött a 
keresztbe helyezett szárítórúdon lóg 
le a főzőüst. Á téli hideg és zivatarok 
ellen vagy egy második nyírfakéreg 
takaróval^ vagy ócska állati bőrökből 
összevarrt takaróval borítják be. 

Ilyenféle házban lakhattak a va-
dászó és halászó életmódot folytató 
ősmagyarok is, de csak addig, amíg 
— körülbelül az V. században — egy 
török faj tájú nép, a bolgár-törökök 
szomszédságába kerültek, akiktől el-
tanulták az állattenyésztést s az ezzel 
együttjáró nomadizáló életet és sátor-
lakást. 

Kétségtelen, hogy a honfoglalás 
előtt s még azután is jó ideig nomadi-
záló magyarok sátora olyan volt, mint 
amilyen a vele szoros kulturális közös-
ségben élő szintén nomadizáló török-
ségé volt. Nomadizáló török népek 
még ma is vannak és ismerve a török 
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fajú népeknek rendkívül konzervatív 
voltát, föltehetjük, hogy sátoruk szer-
kezete és berendezése' 1000 év óta 
alig változott. Elég hű képét kapjuk 
tehát a honfoglalás-korabeli magyarok 
sátorának, ha megvizsgáljuk, hogy 
milyen e nomád török népek sátora. 

A nomadizáló középázsiai török né-
pek sátora nemezsátor. Ez az altáji 
népek találmánya és kétségtelenül igen 
régi korra tekinthet vissza. Haszná-
lata már valamilyen előrehaladott mű-
veltségről tanúskodik, mert a sátor 
befedésére való nemeztakarók előállí-
tása nagy technikai készséget kíván. 
A nemezsátor valamennyi középázsiai 
faj tulajdona, megtalálható tehát a 
mongoloknál, kalmüköknél, kirgizek-
nél, kazakoknál, turkméneknél 
és mindezek különféle ágainál. 
Minthogy e népek legtöbbjével 
az oroszok közvetítésével ismer-
kedtünk meg, azért e nemez-
sátor jelölésére is az orosz jurt 
szót szoktuk használni, de a kir-
gizek üj-nek, azaz háznak, a mon-
golok gyr vagy girai-nak, a ka-
zakok kos vagy kosa-nak neve-
zik. A turkmeneknél oy ; a fe-
kete sátor kara oy, a fehér sátor 
ak oy. 

A kirgiz vándor (s hozzáte-
hetjük, valamennyi nomadizáló 
állattenyésztő nép) életmódja — 
mondj a Brehm—oly lakást kö-
vetel, amelyet könnyű felállítani, 
el is szedni, helyről-helyre vinni, 
de amely mégis' elegendő védel-
met nyújtson az éghajlat mostohasága 
és zordonsága ellen. Ezen követelmé-
nyeknek a inrt minden egyéb vándor-
lakásnál jobban megfelel, s nem mond 
az ember nagyot, ha azt állítja, hogy 
valamennyi közt ez a legtökéletesebb. 
Évezredes tapasztalat csinálta belőle 
azt, ami jelenleg : a maga nemében 
felülmúlhatatlan lakás a vándorló 
pásztornak s a vándorembernek álta-
lában. Súlya csekély és könnyen hor-
dozható, vízálló és meleg, minden szél, 
vihar elől jól elzárható, s mégis alkal-
mas a jó szellőztetésre. Minden nap-
sugárnak megnyitható, kényelmes és 
otthonos, egyszerű és mégis pazarul 
díszíthető kívül-belül. 

De lássuk csak, milyen is ez a jurt? 
A mérete különféle. Alaprajza kör-
alakú s ennek átmérője, aszerint, hogy 
mekkora család befogadására van 
szánva, 3 és 10 méter között, magas-
sága 2 y2 é s 5 méter között változik. 
Alakja leginkább a sajtborító harang-

hoz hasonlítható. Alsó része henger-
alakú, felső része pedig félgömb vagy 
kúpos formájú. Faszerkezete három 
részből áll : a hengeralakú falból, a 
fedélrudakból és a fedélzáró gyűrűből. 
(L. a mellékelt ábrát). A falat hat-
nyolc-tíz darab négyszögalakú rácsozat-
részből állítják össze, úgy hogy az 
egyes részeket körben egymás mellé 
állítják s zsinegekkel egymáshoz kötö-
zik. A felállított rácsos hengerfal déli 
oldalán megfelelő nyílást hagynak, 
oda helyezik el az ajtót. Ez is szét-
szedhető, s egyes részeiből ott állítják 
össze a helyszínen. A két ajtófélfát 
odakötözik a falrácsozat széleihez, a 
küszöbdeszkát és a szemöldökfát bele-
illesztik a megfelelő csapozásba. Az 

ajtófél gyakran faragott vagy festett, 
a fasarkakban forgó fatáblás ajtó is 
festve és díszítve szokott lenni, de 
inkább csak a belső oldalán. Zár nincs 
az ajtón, egy darab zsineg pótolja. 
Ajtó helyett gyakran csak egy nemez-
takarót akasztanak az ajtónyílásra. 

A falrácsozat rúdjai ferdén keresz-
tezik egymást, minden találkozási pon-
ton át vannak fúrva s a lyukakon át 
gombos végű szíjacskákkal vannak 
összefogva. A rácsozat alakját könnyen 
meg lehet változtatni, mert az összes 
rudak mozgathatók olyanformán, mint 
egy közismert ollós-szerkezetű gyer-
mekjáték : ha oldalt összeszorítják, 
magasabb lesz, ha pedig szélességben 
széthúzzák, akkor veszít a magasság-
ból. Eszerint a sátor oldalfala szükség 
szerint szűkebb körre, de magasabban, 
vagy fordítva, nagyobb körben, de 
alacsonyabban építhető. 

Ha a fal és az ajtó fel van állítva, 
akkor megerősítésül a fal fele magas-
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ságában kívül az egyik ajtófélfától 
köröskörül a másik ajtófélfáig erős 
kötelet húznak, a rácsozat felső szé-
lére pedig széles szövött gyapjúheve-
dert húznak végig. Azután valamelyik 
asszony — ritkábban valamely gáláns 
férfi — beáll a kör közepébe s egy 
villa-alakú hosszú farúd segítségével 
magasra emeli a fedélgyürűt. Ez egy 
körülbelül másfél méter átmérőjű ke-
rek fagyűrű, amelynek külső kerületén 
egyenlő távolságra sok lyuk van fúrva. 
A házépítő asszonyok az 50—60 da-
rab hajlékony fedélrúd felső végét a 
gyűrűnek egy-egy nyílásába dugják, 
alsó vegét pedig szövött szalagokkal 
odakötözik a rácsozatfal felső széléhez. 
Ezzel kész a ház váza. Olyan, mint 
egy átlátszó kerek léces lugas, vagy egy 
felborított nagyméretű ritka kötésű 
kosár vagy tyúkborító. 

Most színes gyapjúfonalakkal min-
tázott gyékénylapokat hengerelnek kí-
vülről körül a falra, vékony kötelekkel 
megerősítik s ezekre kívülről még 
nemeztakarókat erősítenek. Az előbb 
említett villás-rúd segítségével feleme-
lik az összehajtogatott nagy nemez-
lapokat a fedélre, ott szétteregetik őket 
s a sarkokra varrt szalagokkal erősen 
odakötözik a falrácsozat felső szélé-
hez. Egy kisebb nemezlapot ráboríta-
nak a középgyűrűre is, amely egyben 
lég- és füstnyílás, ablak és kémény. 
Ez a nemezlap alulról zsinórokkal 
mozgatható s a nyílás e szerint szabá-
lyozható. Végül a fedélen át és ferdén 
le a falakra ide-oda keresztben széles, 
szövött hevedereket húznak s azokkal 
leszorítják az egész burkolatot. 

A sátor középpontja és az ajtó kö-
zött van a tűzhely. A sátor belsejében 
a földet elegyengetik, teljesen befedik 
nemezpokrócokkal — kivéve a tűzhely 
kis darabját — s ezekre aztán a keleti 
fantázia minden színében pompázó 
saját készítésű csomózott szőnyegeket 
és színes takarókat helyeznek el. Az 
ajtó és a tűzhely közötti rész, valamint 
az ajtó melletti két oldal, ahová a be-
lépők levetett cipőjüket teszik, sző-
nyeg nélkül marad. A falak mentén 
szőnyegek, párnák és színes takarók 
tornyosodnak, valamint a nappalra 
félretett ágynemű is itt van elhelyezve. 
Közben-közben egy-egy láda s más 
házi felszerelés látható. A falra vannak 
felakasztva a szőnyegmintás táskák és 
a kiteregetett dísztakarók — egészen 
úgy, mint a székelyház festékesei, — 
a lószerszám, fegyverek, bőrből való 
vizesedények, guzsalyok és színes 

gyapjúgombolyagok, zeneszerszámok 
és az ajtó mellett az elmaradhatatlan 
kumisz-tömlő. Apróbb holmik tartá-
sára gyékényből készült és színes zsi-
nórokon lógó polcok szolgálnak. Végül 
még a tető különféle pontjairól festői 
rendben elhelyezett színes zsinórok és 
bojtok lógnak le, amelyek ezt a keleti 
színpompájú belső képet festői módon 
kiegészítik. 

A jurt a nomád sátor problémájának 
megoldása tekintetében művészi alko-
tásnak mondható. Egy óra alatt fel 
lehet állítani s ez alatt minden beren-
dezésével készen áll, ha elég női kéz 
dolgozhatik a felállításán, mert a sá-
tor anyagának készítése nagyrészben, 
a felállítás és lebontás munkája pedig 
egészen a nők feladata. Félóra alatt 
lebontható s miután a súlya átlag 
150—200 kilogramm, könnyen szál-
lítható, mert ez nem több egy teve-
rakománynál. 

Ez a sátortípus valószínűleg igen 
korán érte el fejlődésének ezt a töké-
letes fokát. Nem valószínű, hogy a 
honfoglalás idejében a mainál kezdet-
legesebb lett volna. Inkább arra lehet 
gondolni, hogy mostanában már ha-
nyatlásnak indúl s fejlődésének tető-
pontja messze a múltban fekszik. 

Valamennyi török-tatár-mongolfajú 
nép, amely a hunok óta Európát el-
árasztotta, ilyenféle sátrakban lakott. 
A honfoglaló magyarságot is csak e 
technikailag igen fejlett és már maga-
sabb kultúrfoknak megfelelő török ere-
detű nemezsátor birtokában tudjuk 
elképzelni. Csak ezzel a sátorral tudtak 
gyorsan (az elhatározás után félóra 
múlva I) felkerekedni, nyájaikkal, mé-
neseikkel, hosszú sorokban, a férfiak 
lóháton, a nők, gyermekek ernyős sze-
kereken, vándorolni egy lelegelt füves 
térségről egy másikra, egyik országból 
a másikba. Ha a magyarság még a 
honfoglalás előtt ismert volna a sáto-
ron kívül valami fejlettebb mozdítha-
tatlan, állandó házalakot is, akkor 
nem ragaszkodott volna olyan szívó-
san a sátorhoz állandó megtelepedése 
után is, akkor nem lakott volna még 
évszázadokon át is sátorban. 

Az elmozdíthatlan ház építését két-
ségkívül csak a honfoglalás után, az 
itt talált szláv lakosságtól tanulta el 
a magyarság. Világosan szólnak erről 
a nyelvi bizonyítékok. A házrészek 
nevei közül ugyanis csak az ajtó, 
(ajtó-) fél, küszöb és fal finn-ugor ere-
detűek, vagyis azok, amelyek a sátor-
nak is részei. Ezzel szemben mindazon 
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házrészek elnevezésére, amelyek a sá-
toron nincsenek meg, szláv eredetű 
szót használunk. Ilyenek : az oszlop 
(tehát sátoruk nem volt oszlopos sá-
tor !), a gerenda, a borona (faháznak 
falgerendája), a szelemen (a fedél leg-
felső gerendája), a rag (ma inkább : 
szarufa), a kaloda (a szalmazsúpot le-
szorító szerkezet a háztetőn), azután 
a szoba, kamara, konyha, pince, garád, 
pitvar, tornác, pad (padlás), pajta, 
szín (pl. kocsiszín), valamint a pest 
(a kemence régi, elavult neve) s végül 
az ablak. 

Tudjuk, hogy Magyarország terü-
lete a honfoglalás idején nem volt 
lakatlan. A langobárdok után az ava-
rok foglalták el helyüket, ő utánuk 
pedig csendesen és észrevétlenül, mint 
a szivárgó víz, ellepte az egész orszá-
got a szlávság, helyenként pedig az 
akkor még török nyelvű bolgárság. 
Mikor a magyarság új hazáját elfog-
lalta, majdnem az egész ország hasz-
nálható területét letelepedett földmí-
ves nép lakta s ha nem is valami sűrűn, 
de azt lehet mondani, hogy a földmí-
velésre alkalmas terület nagyjában el 
volt foglalva. 

Hogy milyen volt az itt talált népek-
nek a háza, amelyet a magyarok utóbb 
átvettek, azt nem tudjuk ugyan pon-
tosan megmondani, de ez esetben is 
következtethetünk azokból az adatok-
ból. amelyek az egykorú indogermán 
(főleg szláv) népek építkezéséről fenn-
maradtak. Általában háromféle ház-
típus volt szokásos ez időtájban Európa 
keleti részén : a putriház, a boronaház 
és a favázas ház. 

A szlávokról azt mondja Ibn-Rosz-
eh keleti író, hogy tar tományukban 

nagy hideg uralkodik, az emberek a 
föld' alatt egy gödröt ásnak ki, annak 
fából fedelet készítenek, hasonlóan 
keresztény templomok kupolájához, 
aztán arra földet hánynak». A keleti 
írónak természetesen á nyugati orszá-
gok egyszerű kétsíkú templomfedele 
is «kupola». Az ilyen földbeásott házak 
régen nagyon el Voltak terjedve, főleg 
fában szegény nagy síkságokon. Ro-
mánia és Oroszország sík vidékein ma 
is nagyon gyakoriak, sőt itt-ott még 
hazánkban is előfordúlnak. Nálunk 
putriház a neve. 

A fában szűkölködő magyar alföl-
dön is valószínűleg ilyen földbeásott 
ház volt az itt talált lakosság háza. 
Könnyen elképzelhető, hogy ilyen «kul-
turált» házba a «barbár» magyarok 
nem szívesen mentek lakni. Még akkor 

sem, amikor királyaik ezzel akarták 
őket a vándorlásról leszoktatni, föld-
höz kötni. Érthető, hogy a kényelmes, 
szellős, tiszta jurt nekik kedvesebb 
volt a háznál. 

Magyarország egyéb vidékein azon-
ban, kivált a Dunántúl, a faház volt 
az uralkodó típus. Ez kétféle volt, 
vagy boronafalú, vagy csupán gerenda-
vázas. Az egész középkoron át a fa-
háznak e két típusa rendkívül el volt 
terjedve Európa középső és északi 
részein ; mindenesetre ez volt abban 
a korban az uralkodó háztípus. (Európa 
északi részein, a nagyobb városok ki-
vételével, még ma is szinte kizárólag 
a boronaház dívik). 

A boronafalú ház úgy készül, hogy 
a kerek vagy négyszegletesre faragott 
egész fatörzseket vízszintesen egy-
másra fektetik s ezekből rakják a ház 
falát. A fatörzsek végei a fal síkjából 
kiállanak, mert váltakozva vannak 
egymásra róva. A boronák (fatörzsek) 
közeit mohával és sárral tömték ki, 
kívül pedig néha szintén megtapasz-
tották sárral. Teteje ennek a háznak 
eleinte valószínűleg szintén gerendák-
ból, fatörzsekből készült, amelyek föld-
del voltak megrakva. Később hasított 
fatörzsekből készítették a tetejét, a 
fejlődés további fokán pedig hasított 
fazsindelyből. Ablaka egyáltalán nem 
volt az ilyen típusú háznak. 

A gerendavázas ház olyan vidéken 
volt honos, hol a fának nem voltak 
nagyon bővében, vagy nem volt ele-
gendő alkalmas fa a boronafalak ké-
szítéséhez. Ilyenkor a ház négy sar-
kára oszlopot állítottak, durván meg-
ácsolt, vagy csak ágaiktól megfosztott 
fatörzsekből. A falak vesszőfonásból 
készültek és felső szélükön vízszintesen 
egy-egy gerenda feküdt. A vesszőfona-
dék kívül-belül vastagon be volt ta-
pasztva sárral. Két ellentétes falnak 
a közepén állott egy-egy ágas-oszlop9 
amelyek a tető gerincét alkotó szele-
ment tartották. A szelemenről lógtak 
a kampós végű ragok (később horgos, 
ma szarufa) s ezeken nyugodott az 
eszterha (ma fedél), ez pedig náddal 
volt fedve, ha a ház valami nádtermő 
víz közelében feküdt. Néha a ház a j ta ja 
előtt is volt két-három oszlop s az így 
keletkezett tornácot befedte az előre-
nyúló fedél. A ház körül alacsony föld-
töltés volt a falak mentén, a pad, s ez 
arra szolgált, hogy a nedvességet távol-
tartsa a házfaltól. A ház belseje igen 
egyszerű volt. Padlója a puszta föld, 
mennyezete egyáltalán nem volt. A ház 
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közepén volt a tűzpad. Ez alacsony 
volt, alig emelkedett ki a földből, ke-
rületét vagy négy gerendadarabbal, 
vagy egy sor kővel rakták körül. A tűz-
hely fölött egy gerenda húzódott végig 
a ház egyik falától a másikig, azon 
lógott le hosszú kötélen vagy láncon 
a főzőüst. A tűz körül néhány kisebb-
nagyobb agyagedény állott. Ablaka 
ennek a háznak sem volt, világosságot 
vagy a nyitott ajtón át, vagy az egő 
tűztől, vagy a tetőn nyitva tartott 
füstlevezető nyíláson, az aknán kapott. 
Ebből a tetőnyílásból fejlődött később 
a mai kémény, melyet a Dunántúl 
nyugati és déli részén, valamint a szla-
vóniai magyar nyelvszigeteken még 
ma is akná-nak neveznek. Az ószlovén 
nyelvben okno ablakot jelent, világos 
tehát az összefüggés, illetve az, hogy 
az első ablak ez a tetőn levő füstlyuk 
volt. Ha a ház valamennyire a földbe 
volt ásva, akkor fatörzsekből rakott 
grádics vezetett le a belsejébe. Abból 
a körülményből, hogy a ház egyes 
részeire vonatkozó szláv eredetű sza-
vaink (pl. oszlop, szelemen, rag, esz-
terha, tornác, pad stb.) épen e fa-
vázas háztípus alkotórészeinek meg-
jelölésére szolgálnak, azt merem követ-
keztetni, hogy a honfoglalás korában 
hazánkban lakó szlávok ilyenekben 
laktak és hogy a honfoglaló magyarok 
utódai, mikor a pogányságról a keresz-
ténységre való áttéréssel és a nomadi-
záló állattenyésztésről a földművelésre 
való áttéréssel kapcsolatban sátorlaká-
sukat lassanként felcserélték állandó 
lakással: eleinte szintén ilyen favázas 
házakat építettek. 

Belső berendezése ennek a háznak 
nem sokból állott. Amit mi ma bútor-
nak nevezünk, annak akkor még híre-
hamva sem volt. A helyiségnek mind 
a négy fala mentén — csak az ajtó 
szakította meg egy helyen — alacsony 
széles padféle húzódott végig. Ez vagy 

vastag fagerendákból volt ácsolva, 
vagy csak egyszerű földpad volt. Itt-
ott, de leginkább az ajtóval szemben 
levő részén le volt terítve állati bőrök-
kel vagy szövött takarókkal s ez volt 
a hálóhely, az ágy ; egyébként ülő-, 
fekvő-, dolgozó-helyül szolgált. A füs-
tös falakon volt még néhány polc, 
azokon és a pad alatt vagy a sarok-
ban hevert néhány szerszám és bőr-
zsákokban, fakéreg-edényekben, cse-
répfazekakban, vesszőkosarakban a 
télire való eleség: gabona, szárított 
hús, zsiradék, kerti termények. Egy-
nehány nagy faszögön lógott a ruha-
nemű, aztán a fatörzsből váj t teknő, 
a szövőráma s legfeljebb még egy da-
rab fatörzsből vájt vagy hasított desz-
kákból összeácsolt láda volt az egész 
berendezés. Ha télidőben a füst már 
nagyon meggyűlt a házban s nagyon 
mélyen leereszkedett, akkor egy hosszú 
rúddal félretolták az aknán a leppentőt 
s az ajtót egy kicsit kinyitották, mire 
a keresztszél kivitte a füstöt. 

Ebből az egy helyiségből állott az 
egész ház. Figyelemreméltó még, hogy 
a ház szónak a magyar nép nyelvében 
nemcsak «domus, Haus», hanem «szoba» 
jelentése is van. Például a tiszta elülső 
szobát tiszta háznak mondják, a kis 
szobát kisháznak. Ez annak az emléke, 
hogy a legrégibb háznak csak egy 
helyisége volt, úgyhogy emiatt a ház 
fogalma abban az időben természetesen 
azonos volt a szoba fogalmával. 

Hogy ez az állandó ház nem volt 
valami nagyon lakályos, azt a fenti 
leírás után könnyen el lehet képzelni. 
Már most ezzel szemben tessék elkép-
zelni a nyáron hűvös, télen meleg, 
belül színes, barátságos, lakályos jur-
tot s már nem fogunk csodálkozni 
rajta, hogy a magyarok ragaszkodtak 
hozzá, s nem szívesen hagyták el azt, 
amannak a kedvéért. 

Cs. Sebestyén Károly. 

Helyreigazítás.* A Napkelet májusi számának 461. lapján az a megjegyzés, 
hogy Falk Miksa az 1854-i nemzeti kölcsönt a kormány zsoldjában propagálta 
volna, tévedésen alapul. Falk erre vonatkozó hírlapi közleményeiért a kor-
mánytól nem kapott jutalmat. 

Eckhart Ferenc. 
* E Helyreigazítás technikai okokból maradt ki júniusi füzetünkből. Szerk. 
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