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A jósvafői „Huszita-ház” 
Történetek a József Attila utca 2. alatti házról 

 

 

 

A Huszita-ház (Szitás Henrietta rézkarca, 2003) 
(Szabó Géza tulajdona) 

A név 

Nem tudom ki találta ki ezt az elnevezést. Amikor 1990-ben először néztük meg a 

házat, akkor Borzsák Péter már úgy mutatta be, hogy „a huszita ház”. A faluban 
korábban nem használták ezt az elnevezést. Barlangászok, esetleg nemzeti parkos 

találhatta ki. Akiket meg tudtam kérdezni, megkérdeztem: mindenki tagadta, hogy ő 
találta volna ki. Egyedül az akkori igazgatót Buzetzky Győzőt nem tudtam 

megkérdezni, így – bár sajnálom – de őt tekintem a név kitalálójának. 

Miért jó a Huszita-ház elnevezés? Jósvafőn – és vélhetően sok kis településen – 
gyakori, hogy a házak nevet kapnak, persze legtöbbször a tulajdonos nevét. Ez egy 

egyedi név, utal a vastag falakra, a kis ablakokra. Ezért jó. 

Miért rossz a Huszita-ház elnevezés? A háznak semmi köze a huszitákhoz. 
Magyarország egyetlen „huszita háza” Göncön található. „Az úgynevezett Huszita-

ház Gönc északi részén, a Kossuth Lajos utcában található. A helyi hiedelem szerint 

husziták építették és lakták eredetileg, bár ezt máig sem sikerült minden kétséget 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gönc
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kizáróan bizonyítani. Ma tájház. A házat a helybéliek „Cseh-háznak” is említik” 
(Wikipédia). 

A XIV. századi huszita mozgalom jól felkavarta az érzelmeket. A mozgalom 
leverése után a nép évszázadokig mesélt Zsizskáról, Husz Jánosról, de főleg a 
háborúkról, a harcokról. A legendákban megjelent a védett lakóházak meséje: vastag 

kőfalak, apró, lőrés-szerű ablakok, a házak alatt kiterjedt pincerendszerek 
összekötve a szomszéd házakkal, befalazott kincsek: ilyen házakban védték 

magukat, családjukat és hitüket a husziták. 

Valaki fantáziáját felkeltette az akkor romos ház vastag falai, apró ablakai, a völgy 

felől nézve védhető volta. Ez olyan, mint egy huszita-ház! Jól hangzott, megmaradt, 
használtuk, használjuk: ez Huszita-ház. 

Senki sem vitatja azonban, hogy ez a ház Jósvafő elsőnek épült kő lakóháza. A 
pontos építési időpontot nem tudom. Jósvafő második kőháza az 1865-ben épült 
„Misi-bácsi háza”. A mienk tehát korábbi. 

Miért ilyen? Amit most leírok, csak a saját fantáziám terméke, persze igaznak 
hiszem. A telek akkori tulajdonosa bizonyos Bucsek úr meggazdagodott. Volt kertje 
a ház körül. Termelhetett a Kecső-völgyben, a fennsíkon, kereskedett északra (akkor 

még nem volt határ). Szóval elhatározta, hogy ő kőházat építtet magának. Kőműves 
nem volt a faluban – miért is lett volna – így hívta az ácsot. Az ács megvakarta a 

fejét, ilyet még nem csinált, de ha megfizetik, meg tudja csinálni. A mester elment a 

környék legközelebbi kő épületéhez és gondosan megnézte – szerintem minden 
helybéli tudja, hova ment. Így lettek a vastag falak. A vastag falu templom és a 

körülvevő kőfal védelmi célokat szolgálhatott – mondanám, de a valóság ennél 
sokkal bonyolultabb (JHF 8. 33. és 35. füzetek). Házunk kis ablakaira még 

egyszerűbb a magyarázat: a faházakon is csak ekkora ablakok voltak, meg az üveg is 
drága volt. 

A huszita házakhoz hozzá tartoznak az ellenség elől elrejtett kincsek. Feleségem 
sokat mesélte a gyerekeknek, hogy ez egy huszita-ház, a kincsek pedig ott vannak a 
pitvarban befalazva. Mondta, majd egyszer kibontja. Az egyik lányunk nem bírta a 

feszültséget, nem tudta kivárni. Egyedül volt Jósvafőn, húzta-hívta a kincs. 
Kibontotta a falat. Megtalálta a kincset! Ez a történet a kincs! Rendbe hozni a falat 

tovább tartott, mint kibontani. Ráadásul nekem kellett csinálni. 
 

A kamra 
 

Mindig is jóban voltunk a szomszédokkal. Dovola Béla bácsi sokszor átjött 

beszélgetni. Néha felesége, Malvinka néni is. Egyszer kérdi Malvinka néni, mi van a 
kamrával? Miután semmiről sem tudtunk, hát elmondta, hogy a ház nyugati 

oldalában a felsőn saroknál volt egy kőépítésű kamra. Malvinka néni semmi egyébre 
nem emlékezett. Felmentem, terepet rendeztem. Meglett a kamra maradványa, a 

hátsó fala. A falban egy vakablak. Leginkább az érdekelt volna, hogy mikor épült, és 
mikortól nem használták? 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tájház
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A ház konyhája napjainkban 
(Fotó: Szabó Géza) 

 
Dely János a szomszéd házban nőtt fel, nagyon jó memóriája volt, de a kamráról 

semmit sem tudott. Mesélte, sokat játszottak a kertünkben is. Egyszer játék közben 
egrest ettek (sajnos nem emlékszem, hogyan nevezte). A magokat kiköpdösték, és ki 

is nőtt egy bokor. Ott, a kamra maradványai közelében van egy egresbokor. (A 
faluban brüszke az egres neve. A szerk.) Hogy János nem emlékezett a kamrára, az 

azt jelenti, hogy az akkor már nem létezett. 

A jelenlegi állapotban a ház részei: pitvar, ebből nyílik a szoba (a szoba alatt a 
pince). A pitvarban kemence maradványai, a szobában a kemence fala. A kemence 

nyomai a pitvar bejáratával szemben, mellette egy boltív. A boltív akár ajtónyílás 
íve is lehet. Kissé zavaró, hogy a meglevő két ajtó ívéhez képest nagyon magas. 

Tehát volt egy kamra, amit ma csak úgy lehet megközelíteni, hogy a pitvarból 
lemegyünk a lépcsőn, elmegyünk a pince előtt és felmászunk a sziklára és 

felmegyünk a meredeken. Ez persze nem értelmes használat (még egy városi ember 
számára sem). Csak az lehet, hogy a kemence mellett elmenve jutottak a kamrához, 

a feltételezett ajtón keresztül. Az ajtót befalazták, a kamra feledésbe ment. 

Néhány szó a kemencéről. Dely János emlegette, hogy a kemence kéménye híresen 
jó füstölő volt. A kemence és a kéménynyílásának maradványai szerint a kemence 

ajtaja a pitvar bejáratával szemben lehetett. A kemenceajtó mögött, a kémény alatt 
volt a tűztér. Mögötte a kenyérsütő tér. Fantáziám szerint csak így tudták a kemencét 

tisztítani. A kemence mellett kimehettek a kamrához. Rendkívül zavart, hogy így 
még egy ajtó kellett a kamrához, amely viszont szinte használhatatlanul keskeny 

volt. 

Ekkor segítséget kaptam Szmorad Ferenctől. Átküldött két térképrészletet. Az 1868-
ban készült térkép szerint a ház L alakú, nyugat fele egy szobányi térrel (1. térkép).  
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A mértékegység valamilyen öl (például 1,8 m). Az értékeléshez hozzátartozik, hogy 
ilyen régi térképeknél akár méteres tévedéseket is elfogadhatunk, ugyancsak hibás a 

házfal utcával bezárt szöge, és a megadott méretek ellentmondásosak. Ekkora 
kamra, ráadásul a kemence által fűtve elképzelhetetlen. A címadó kamra tehát: 

szoba. 

 

 

1. térkép: Az 1868-as kataszteri térkép részlete (a ház a 89-es hrsz.) 

 

A következő, 1939-es térképen (2. térkép) már nyoma sincs a másik szobának. 
Komoly földmunkákat végeztem és végzek, hogy az elveszett szoba alaprajzát 

megtaláljam. A szobába vezető ajtó külső oldala megvan. Megtaláltam a sokéves 
meszelési rétegeket az ajtókeret felső ívén, viszont nem találom a szoba 

padlószintjét. A pitvarban a felső ív nagyon magasan van, kint viszont minden jel 

szerint alacsonyan lehet, azaz ebbe a szobába az ajtó előtt vagy után lépcsőkön 
lehetett bemenni. A mostani házfal és a szoba déli fala közti csatlakozást sem 

találom (lassan haladok: igyekszem csak a legkisebb mértékben rongálni). Találtam 
viszont olyan részt, amely a kemence szobai oldalfala lehetett. 
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2. térkép: Az 1939-es térkép részleten 86-os hrsz. a ház 

 

A mellékelt ábra a megtalált falakat mutatja, a meglévő alaprajzhoz illesztve 
(Alaprajz). Még keresem a szoba padlószintjét. Jó lenne érteni, hogy az elveszett 
szoba északi oldala belső fele miért van 45 centiméterrel hátrébb, mint a pitvar külső 

oldala. Hol van a falak csatlakozása? Hogyan értelmezzem a külső falak háromféle 
vakolását? 

 

 

A ház felmérési alaprajza 
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Csak egy odavetett mondat (”Meg van még a kamra?”), és eljutottam odáig, hogy az 
építéskor egészem másképp nézett ki a ház, mint valaha is képzeltem. Leírtam. Ne 

menjen feledésbe! 

Az alaprajz a Cseri Miklós és Bereczki Ibolya szerkesztésében megjelent Ház és 
ember című kiadvány 24. kötetének 137. oldalán található.  

 
Szabó Géza 
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A gönci Huszita-ház 

(Fotó: Balla Béla, https://commons.wikimwdia.org) 
 

 


