
Késő barokk parasztház Karcagon*

Népi műemlékvhugálat

A magyar építészetitörténet keretében — a korábbi, általánosnak is mondható,
és eléggé káros szemlélettel ellentétben — a felismerés, az élénkebb érdeklődés és
a figyelmes megbecsülés csupán napjainkban fordult a népi építészet s elsősorban
a népi műemlékek felé. Mindezt — a múlt káros hagyatékát — talán csak most, nap-
jainkban sikerül eloszlatni, bár még manapság is igen erős mértékű elfogultság
tapasztalható a népi építészet építészettörténeti — népi emlékei — vizsgálatával, kor-
szerű, társadalomtudományi ébtelmezésű értékelésével szemben.

Ennek a korábbi sajátos és káros álláspontnak az alapján az elmúlt évtize-
dekben csupán kimagasló jelentőségű s számbelileg is rendkívül csekély emlék-
anyagot tartott nyilván hivatalos műemlékvédelmünk. Elsősorban az egyházi és
a feudális emlékek töltötték ki azt a keretet, amely a felszabadulásunk előtti idők-
ben a magyar műemlékvédelmet jelentette. Korábban nem voltunk rá figyelemmel
vagy az erősen gátló körülmények következtében nem is vjehettük figyelembe sem
az ipari, sem a polgári jellegű műemlékeinket. Még kevésbé voltunk figyelemmel
a népi építészet keretébe tartozó emlékanyagra, amely nemcsak gazdátlanul, de erős
megvetéssel és lenézéssel terhesen, csupán az újabb, a 13/1949. évi törvényerejű ren-

Sántha u. 1. sz. telek. Karcag város belterületének térképe. 1938. Részlet. 1:1250

• Megjelent az Építőipari Műszaki Egyetem Tudományos Közleményei (Budapest, 1955.) I. köte-
tében (5. szám, 31—46 p.). E kiadás erősen korlátozott példányszáma indokolttá teszi, hogy
a tanulmányt újból közreadjuk. (Szerk.)
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deletben érte el a műemlékvédelem keretébe sorolását; okkor szabadult fel az eddigi
osztályellenes művészet- és tudománypolitikai szemlélet alól. A törvényerejű ren-
deletnek ez a nagyjelentőségű néprajzi vonatkozású meghatározása egyidejűleg azt
is jelenti, hogy nemzeti értékeink, haladó hagyományaink sorában egyenrangú társ-
ként, egyenértékű emlékanyagként jelenik meg a néprajzi műemlék. Ez a megál-
lapítás egyúttal társadalmi fejlődésünknek azt az egyik alapvetően fontos és sarka-
latos elvét is igazolja és elismeri, amely szerint közművelődésünk értékei — így
tehát a népi építészet, a népi emlékek is — az egész nép munkásságát, az egész nép
alkotókészségét jelentik: annak határozott bizonyítékai és valószerű, hű kifejezői.1

A magyar népi építészet sokrétű és nem is minden esetben egységes vagy legalábbis
nem azonos jellegű módszertani vizsgálata, ha egymástól jelentős elkülönüléssel is,
számos és értékes eredményt mutathat fel.2 Az újabban megnyilvánuló érdeklődés
a továbbiakban még a városképi és műemléki vizsgálatokban is jelentkezik, ahol
már egyre több és egyre nagyobb figyelemmel fordulnak az egyes városok (falvak
és tájegységek) népi műemlékei felé. Ugyanez az igény már a Magyarország mű-
emléki topográfiája sorozatnál is jelentkezett. A sorozat II.. Sopron és környéke mű-
emlékei c. kötetében ez az érdeklődés és igénylés ugyan még elsősorban a népi épí-
tészet olyan jellegű emlékanyagát vizsgálja és regisztrálja, amely valamely törté-
neti stílus leplezetlen nyomait viseli magán, s nincsen figyelemmel a népi építészet
sajátos, az előző szemlélettől elkülönülő s azzal sok esetben szemben is álló néprajzi
adottságokra és kívánalmakra. A topográfiai sorozat III., Nógrád megye műemlékei
c. kötetében az egyre inkább megnyilvánuló érdeklődés következtében már önálló
fejezetben számolhatunk be Nógrád megye népi építészetéről.'1

Az időszerű kezdeményezés és a felelősségvállalás szerencsés és termékenynek
bizonyult egyidejűsége következtében, ha nem is az egész megye valamennyi lakott
helyére kiterjedő részletes vizsgálattal, már nem is egy falu népi építészetét népi
műemléki vonatkozásában is megvizsgálhattuk. A műemléki topográfiák további
köteteinél előreláthatólag a népi műemlékek egyre inkább megkapják a megfelelő
tudományos és művészeti értékelésüket.

A népi műemlékvizsgálat természetesen — az általános városképi és műemléki
vizsgálatokhoz hasonlóan — rendszei'es és módszeres helyszíni kutatást, alapos gyűjtő-
munkát igényel: s egyidejűleg a felismert műemlék történeti-néprajzi vizsgálatát is.
A puszta műemléki felmérés — az épület műszaki jellegű, felmérési rajzokban össze-
foglalóan megörökíthető érzékeltetése — bármennyire is szükséges és magától ért-
hetően fontos műemléki feladat, a műemlékre vonatkozó ismeretigényünket csupán
passzív — rajzbeli — jelentőségében szolgálja. A műemlék, s elsősorban a népi mű-
emlék, egyidejű 'történeti-néprajzi vizsgálata viszont egyrészt a műszaki felmérési
rajzanyagban rejlő rendkívül jelentős adatanyagot — alaptípus, építőanyag, építő-
szerkezet, építőkészség, formaalakítás stb. — aktívan is elemzi és magyarázza, más-
részt a népi műemlékeknél alapvetően fontos hagyományos népi életforma építészeti
vonatkozású értékelését is megfelelően biztosítja.

A továbbiakban — az elmondottak figyelembevételével, s részben az azokban
foglalt alapelvek igazolására — egy már elpusztult népi műemlék közelebbi vizs-
gálatát végezzük el.

Közép-Tiszántúl, a Nagykunság egyik jelentős városa: Karcag városképi és
műemléki vizsgálata a szűkebb táj, s így elsősorban Karcag műemlékei sorában —
mintegy ízelítőül — pár, a népi műemlék körébe sorolható emléket is megemlít.4

Karcag városképi és műemléki vizsgálata a viszonylag csekély és kevésbé jelentős
történeti emlékanyag sorbavétele mellett a népi műemlékek köréből is természete-
sen a ma is fennálló és a gyakorlatilag is érzékelhető építményeket tanulmányozta,
s nem volt de nem is lehetett figyelemmel az egykori, a már „történeti", de manap-
ság már nem létező, s a közelmúltban elpusztult emlékanyagra. Nemcsak a közösségi
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élet nemzedéki rétegeződése s annak alakító hatása, hanem az egyéni, az egy csa-
ládhoz fűződő birtoklás építőtevékenysége is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a
korábbi idők építészeti alkotásai idők folyamán alapelrendezésükben és részleteik-
ben is megváltozzanak, módosuljanak, s végsősoron, mintegy az alakulás, a változás
és sok esetben a fejlődés végső szakaszában végleg el is tűnjenek, megsemmisül-
jenek. Az élet természetes alakulása és változása a maga módján hosszú időn át tart,
szinte folyamatosan történik, s nemcsak a szükséglet, az újabb igénylés, a gazda-
sági lehetőség szab neki sok esetben gátat, a hagyomány, a múlthoz való ragasz-
kodás is erőteljesebb védelmet biztosít. Mindezt, a hagyományos értékelést, a meg-
lévő régi megbecsülését — szerte az országban — az egyéni alakítás vágya, az új
iránti kedv és igénylés, a gazdasági életforma alakító és kényszerítő hatása mellett
a népi építészet — a népi műemlékek — sorában az 1944—1945. évek fordulóján a
második világháború eseményei szakították szét.

Ekkor pusztult el egypár, talán kevésbé jelentős és értékes épülettel együtt
a karcagi Sántha-féle régi lakóház is, amely egyike volt a nagykunsági, közelebbről
a karcagi XVIII. századi nagyobb és művészibb igényű lakóházaknak.

A lakóház a családi hagyományok és egykorú feljegyzések alapján még a
XVIII. században, a század második felében, közelebbről az 1770-es években épült,
tehát alig egy emberöltővel később a jász-kunok megváltása után. A jász-kunok
1702-ben történt „eladásuk" után csupán hosszas tárgyalások révén és súlyos anyagi
áldozatvállalással 1745-ben válthatták vissza a szabadságukat.5

A XVIII. század első felében a jobbágyi sorsba taszított jász-kunok sem közös-
ségi, sem egyéni nagyobb és jelentősebb építkezésre nem gondolhattak. A szabad-
ságuk, a régi jogaik visszaváltása, valamint az ezzel járó gazdasági kérdések — a
birtoklás — rendezése nemcsak erős anyagi megterhelést jelentett, hanem a sajátos
jász-kun jogviszony, a közösségi birtoklás fejlődése, alakulása is nagymértékben gá-
tolta az egyénibb építőtevékenységet. Hozzájárult mindezekhez még a visszaváltott
földből, a tőkeföldből való részesülés jogi és gazdasági rendezése, s nyilvánvalóan
az akkori és végleges elosztás alapján egyre fokozottabban kialakuló tanyai gazdál-
kodás megszervezése is. A nagykunsági tanyák, tanyabirtokok a már szabaddá vált,
s egyidejűleg örök tulajdonba került, tagosított birtokokon ebben az időpontban
alakultak ki.6 ' ' !

Az 1745-ben történt megváltás utáni időszak a jász-kunok között, s így termé-
szetesen a Nagykunságban, Karcag város lakói között is a végleges birtokrendezést,
a tanyabirtok megszervezését igényelte és megkövetelte. Nyilvánvalóan ez az alap-
jában igen jelentős gazdasági érdek a nem elsősorban a gazdasági — a gazdálkodási
— érdekeket szolgáló befektetéseket, az új városi lakóházak építését, vagy a meg-
lévők, a régiek átalakítását nagymértékben gátolta. Egy emberöltő múltán, az
1770-es években a megváltási összeghez való hozzájárulás, a megváltási összeg vég-
leges rendezése után azonban már gazdaságilag eléggé megalapozottnak és bizton-
ságosnak kell tekintenünk a Nagykunság—Karcag társadalmát arra, hogy az első-
sorban szükséges gazdasági befektetések, a tanyabirtok gazdasági megszervezése
(felszerelése, építkezése) mellett vagy annak befejezésével a városi telken is újabb
építkezéseket indítson el. Valóban, ez az a kor. amikor a jelentősebb karcagi épüle-
tek építése megkezdődik. így pl. — többek között — még a XVIII. század derekán,
1746-ban, közvetlenül a szabadságuk visszaváltása utáni esztendőben elkezdett refor-
mátus templom építése is csupán 1789-ben fejeződik be.7 A karcagi lakóházak nagy-
része az eddigi ismereteink alapján valójában a XVIII. és a XIX. század fordulóján
épült, majd az 1836. évi naey tűzvész utáni időkben folyt nagyobb arányú építkezés,
elsősorban a XIX. század második felében, amikor a Nagykunságra jellemző klasz-
szicista jellegű lakóháziak egész sora épült, ha nem is mindig a klasszicizmus „egy-
séges foranaakarata" következtében.
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. Á közelmúltban elpusztult egykori Sántha-féle régi lakóház Karcag város bel-
területén, a Kisújszállási út és a Sántha utca sarkán fekvő, s már a XVIIII. század
második felében is a család birtokában volt telken állt, közvetlenül az 1836-i tűzvész
által elpusztított terület — városrész — mellett. A nagyméretű telek táblás elren-
dezése az időszaki utcarendezések alikalmával sem változott lényegesen. Feltehetőleg
még az eredeti — az egykori — nagyságát őrizte meg. Jellemző az alföldi városok
egykori telek- és udvarelrendezésére, hogy a telken álló épületek, az elpusztult régi
s az újabb lakóház, a gazdasági épületek (ól, istálló, kamra, szín stb.) csoportos elren-
dezésben épültek, mintegy régi hagyományaként az egykori alföldi jellegű gazdasági
udvarnak. Korábbi időszakra vonatkozó adatok híján természetesen nem abban az
állapotában gondoljuk, amely az ún. kertes városokban vagy falvaink egyrészében
a beltelekre — a lakótelekre —, valamint az ezzel tulajdonjogilag és gazdaságilag
is szervesen összefüggő ólaskertekre jellemző volt.8 A telek csoportos elrendezésé-
ben már a XVIII. század végén nyilván a tanyabirtok megszervezésével egyidejűleg
alakulhatott át, vehette fel a mai tornáját, mintegy jelezve a korábban esetleg két
telkes karcagi településnek napjainkig is fennmaradt táblás — csoportos — formá-
ját. A tágabb, csoportos telekelrendezésben valamennyi épület ugyanis napjainkig,
ha különböző időszakokban is épültek, külön-külön áll, élesen mutatva az egykori
sajátos alföldi gazdasági települési rend telekbeosztását, telekelrendezését. Az egy-
kori elpusztult lakóház ennek megfelelően nem a főútvonalra, a Kisújszállási út men-
tén, annak a vonalában, hanem attól jelentékenyen távolabbra épült. A főútra az
alföldi, s korábban lényegében állattartási jellegű gazdálkodásnak is megfelelően
nagyobb — s hihetőleg a lakóházzal egyidejű, esetleg még korábbi — ól (istálló) áll,
mintegy az életforma gazdasági jellegét is erőteljesebben hangsúlyozva. Ezt a hagyo-
mányosnak joggal mondható csoportos telekelrendezést a telek hátsó határvonalához
épült újabb tornácos lakóház elhelyezése még jobban aláhúzta.9 Az egykori lakóház
eredetileg a Kerekes-család tulajdonában volt, s leányágon Kerekes Julianna révén
került a Sántha-család tulajdonába.1" A lakóházat a családi hagyomány szerint egyik
— az anyai ágon — elődjük, Kerekes Mihály, az 1770—80-as esztendők közötti időben
építette.11 Abban az időpontban tehát, amikor a gazdasági élet alakulása, a redemp-
cióval járó birtoklás már megszilárdult, s a tanyabirtok elsődleges gazdasági szer-
vezése is lehetővé tette a család részére az új városi lakóház építését.

A lakóház általánosságban azt az elrendezést követi, amely a Bátky által kör-
vonalazott középmagyar — alföldi — háatípus keretébe tartozik.12 Azzal a különb-
séggel, hogy a lakóház már eredetileg is két lakásrészből állt. A lakóház eredeti
elrendezése ugyanis, amint ez a felmérési rajzból is jól megállapítható, két egymás
mellé épült középmagyar — alföldi „ház"-ból, szoba + pitar (konyha) — pitar
(konyha) + szoba elrendezésből állott. Ez az — ikerházsaerű — elrendezés, bár nem
mondható általánosnak, bizonyos mérvű gazdasági és családi közösség alapján a
Közép-Tiszántúlon, a Nagykunságban, a Hajdúságban, Szabolcsban és Biharban is
eléggé gyakori volt még a XIX. század második felében is, s a kialakulásuk zömé-
ben még a XVIII. század végére, a XVIII—XIX. század fordulójára tehető.13

Ez az elrendezés, az egyvégtóben épült lakások elhelyezése a lakóház hosszab-
bításával, egymásutáni rendben történt alakulás, bővítés már viszonylag módosabb
és igényesebb elrendezésre mutat, nemcsak a család vagyonosodása, s bizonyos fokú
társadalmi rétegeződése látható jeleként, hanem — egyidejűleg — a lakásigény fej-
lesztésére való törekvésnek is mintegy paraszti, de egyúttal fejlettebb megfogalma-
zását is igazolja. Erre vall még az egykori lakóház viszonylagos nagyobb mérete,
valamint a már ebben a korai időpontban kialakított gazdag és igényes homlokzati
megoldása is. A lakóház mérete az átlagos nagykunsági — s elsősorbn a karcagi —,
„régi"-nek tartható, ehhez a korhoz, a XVIII. század végéhez kapcsolható csekély
számú épületek méreteit ugyanis eléggé meghaladja. A lakóház teljes hossza: 15,35 m,
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szélessége: 6,75 m. A lakóház további méretei a következők: a nagyobb lakásrész
szobája 5,61.5,75 m, az ehhez tartozó s eredetileg pitaros-konyhája 2,00.4,77 m; a
kisebb lakásrész pitaros-konyhája 2,51.4,47 m, s a szobája 2,89.5,75 m nagyságú volt.

A lakóház két pitaros-konyhája előtt a nagykunsági lakóházak egyik jellemző
tornácmegoldása figyelhető meg.1'* A Nagykunságban tipikusnak is joggal tartható
ún. lopott tornác lényege abban áll, hogy a lakóépület egyes helyiségei (szoba, kamra)
mintegy közrefogják az épület testében elhelyezett, a pitar előtti térre szorítkozó
tornácot. Ezzel a megoldással nemcsak az alaprajzi elrendezés válik szervesebbé és
egységesebbé, hanem egyúttal az épület homlokzata is jelentős mértékben kötöttebb
és zártabb kialakítást nyer. A tornácnak ez a zártabb alakítása a Nagykunságban
általában eléggé kései időpontra tehető, a XIX. század második felére. A fejlődés-
nek is joggal mondható kialakulás menete a népi építészetben minden bizonnyal a
nagyobb térigényléssel, a többféle rendeltetésű helyiségek szükségletével is magya-
rázható. Mindenesetre feltűnő, hogy az egykori Sántha-féle háznál ez a tornác-
rríegoldás ilyen határozott elrendezésben és térformálásban, már a XVIII. század
végén jelentkezik. Bár a lakóház tornácmegoldása nyilván nem az első, a példa-
képnek is tekinthető alakítást jelenti, hasonló jellegű tornácmegoldás a Nagykunság-
ban, elsősorban Karcagon, már ebben az időp3ntban, a XVIII. század végén is fel-
tűnhetett, ha nem is ilyen szerves és határozott építészeti megfogalmazásban.

A tornác 4,85 m hosszú, s a 0,50 m falvastagsággal, oszlopszélességgel együtt
1,28 m széles. A tornác viszonylagos szűk mérete, keskeny szélessége is korai idő-
pontra, mintegy a tornác kialakulása kezdeti állapotára utal.

(Folyt, köv.)

BT. Vargha László
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szet, 1954. 7—9. sz. 211—218. 1. — Vargha László:
Magyar népi műemlékek, M. T. Akadémia Tár-
sadalmi-Történeti Tudományok Osztályának
Közleményei, VII. k. 1955. 1. sz. 47—64. 1.

2. A fentiek bővebb ismertetésére C3 kri-
tikai értékelésére jelen esetben természetesen
nem térhetünk ki. Erre vonatkozólag elsősor-
ban az előző fejezetben közölt tanulmányok
vonatkozó részeire utalunk. A továbbiakban
vö. Gunda Béla: A magyar népi építkezés ku-
tatása a két világháború között és annak kri-
tikája. Valamint a hozzászólások. M. T. Aka-
démia Társadalmi-Történeti Tudományok Osz-
tályának Közleményei, V. k. 1954. 1—4. sz.
373—408. 1.

3. Nógrád megye műemlékei. (Szerk. Der-
csényi Dezső.) Bp. 1954. — Népi építészet,
101—110 1.

4. Karcag városképi és műemléki vizsga-
lata. Bp. 1952. Kézirat.

5. A jász-kunokat I. Lipót császár 1702. III.
22-én 500 000 arany vételárért adta el a neo-
aquistica commisio kezdeményezésére a német
lovagrendnek. A jász-kunok csupán Mária
Terézia uralkodása ideje alatt tudták megvál-
tani szabadságukat — súlyos anyagi áldozat-
tal — Mária Terézia 1745. V. 6-1 prlvllegiális
oklevele alapján. — Gyárfás István: A jász-
kunok története, I—IV. Kecskemét, Szolnok,
Budapest, 1870—1885. — Illéssy János: A Jász-
Kunság eladása a német lovagrendnek. Szá-
zadok, XXXIX. 1905. 22—39., 138—157. 1. — Kelé
József: A Jász-Kunság megváltása, Bp. 1903.

6. Györffy István: A magyar tanya. Föld-
rajzi Közlemények. LXV. k. 1937. 4—5. sz. 70—
93. 1. — Györffy István: A nagykun tanya.
Néprajzi Értesítő. XI. 1910. 129—148. 1. (A to-
vábbiakban: Györffy I.) — Vargha László: A
tllalmasi tanyák építkezése. Adatok a nagykun-
sági népi építkezésekhez. Bp. 1940. (Vargha I.)
— Mlskolczy László—Vargha László: A Nagy-
kunság vidék népének építészete. Bp. 1943. —
Vargha László: Klasszicista jelleg a nagykun-
sági népi építészetben. Művészettörténeti Ér-
tesítő. 1954. 1. sz. 81—91. 1. (Vargha II.)

7. Györffy István: Nagykunsági k r ó n i k a -
Karcag, 1922. 90—100. 1. — A nagykunsági ta-
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nyák kialakulására vonatkozólag 1. Vargha I.
i. m. 19—46. 1. — Vargha László: Fejezetek a
magyar népi építészet köréből. Bp. 1953. (Mér-
nöki Továbbképző Intézet. Előadás.) kézirat.
(Vargha III.) 15—19. 1.

8. Györffy István: Telekformáink. Földraj-
zi Közlemények. LXIII. 1935. 8—10. sz. 226—
231. 1.

9. Györífy István: A Nagykunság és kör-
nyékének népies építkezése. Néprajzi Értesítő.
IX. 1908. 1—2. sz. 1—8 1.; 3—4. sz. 153—166. 1.;
X. 1909. 1. sz. 30—Í0. 1.; 2. sz. 65—78. 1. (Györffy
II.) — A telek korabeli elrendezése az elmúlt
közel Itét évszázad folyamán módosulhatott,
részleteiben is megváltozott. A szomszédos, a
Kisújszállási út 11. sz. telek korábban valószí-
nűleg az egykori Nagy Sántha-féle telekhez
tartozott. A telek jelenlegi nagysága 973 négy-
szögöl, a régi házsáám: 2497., a helyrajzi szám:
A + 3307.; a telek jelenlegi házszáma: Sántha
utca 1. sz. — A telek ilyen jelegű elrendezése
és szerepe a gazdasági élet fejlődése során jól
és szervesen kiegészítette a „Tilalmas" elne-
vezésű határrészben, a „Cserhát" dűlőn még
az első — 1746-i — tagosítás alkalmával rög-
zített Sántha-tanya (tanyabirtok) gazdasági
életét. — Vargha I. 18., 52. 1., 18. kép.

10. Az utolsó Kerekes-örökös Kerekes
Julianna volt, Kerekes István és Kacsóh Anna
leánya, aki 1838-ban született és 1872-ben halt
meg. (Szűcs Sándor közlése.)

11. A családi feljegyzés szerint „Kerekes
Mihály, született 1740. Meg Halt 1826-ik Töltött
Életébe, Mártius 24. 86. Esztend."

12. Bátky Zsigmond: Magyar tűzhelyek és
háztípusok, Néprajzi Értesítő. XXII. 1930. 113—

137. 1. — 5. Középmagyar vagy alföldi háztípus.
131—132. 1. — Györffy István: Magyar falu —
magyar ház. Bp. 1943. A magyar ház. 135—152. 1.

13. Zoltai Lajos: Vázlatok a debreceni régi
polgár házatájáről. — A Debreceni Déri Mú-
zeum Évkönyve. 1937. 137—174. 1. — A debre-
ceni nagyobb méretű és jelentősebb civisházak
egy része — Zoltai közlése szerint — lényegé-
ben a szoba + pitar (konyha) + szoba alap-
típus egymás mellé helyezéséből alakult, mint-
egy sorházszerűen — ikerházszerüen — alkal-
mazva a „típust". A közölt XVIII. századi alap-
rajzok közül a karcagi egykori Kerekes—
Sántha-féle lakóház alaprajzi elrendezésében
szinte pontos mását figyelhetjük meg a Csapö
utcai egykori Oláh-ház, majd tűzoltó-laktanya
egyik lakóépületénél (158. 1. 5. ábr.), ahol a
lakóház a karcagi lakóház elrendezésének meg-
felelően szoba + pitar (konyha) — szoba + pitar
(konyha) + szoba egymás utáni sorban, egy
fedél alatt, de két különböző lakásnak épült.
— Nyárády Mihály: A Nyírség nemesházai.
Néprajzi Értesítő: XXVII. 1935. 46—58. 1. — 48.
1. 1. ábr. 5. alatt olyan lakóház alaprajzi váz-
latát közli, amelynél a konyha + vakház (füst-
ház) + ház (szoba) — kisház (szoba) + vakház
(íüstház) + elsőház (szoba) elrendezésben
ugyancsak egy fedél alatt, de két különálló la-
kásrész épült. — Kiss Lajos: A Rétköz régi
tűzhelyei. Néprajzi Értesítő: XXIV. 1932. 1—10.
1. — 9. 1. 12. ábr. kétvégű ház alaprajzát közli,
pitar + ház (szoba) — pitar + ház (szoba) egy-
végtébe épült elrendezésben.

14. Györffy II. i. m. X. 1909. 1. sz. 34—35 1.
— 5., 6. 11—16. ábr. — Miskolczy—Vargha i. m.
XX. 1., 25. ábr., 40., 43., 44., 46., 47., 77. kép.
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