
Késő barokk parasztház Karcagon

ATépí müemlékvizsgálut

(Második közlemény)

A lakóház elrendezése — amint már az előzőekben is vázoltuk — a helyi szo-
kásnak is megfelelően,az egymás utáni,egyvégtébe épült két lakásrész,szoba-[-pitar
(konyha) — pitar (konyha) + szoba elrendezést mutatja. Mindkét lakásrésznél
korábban a konyha két-két részre oszlott. Az első rész volt a pitar, ebből nyíltak
közvetlenül az egyes lakóhelyiségek, a szobák, a hátsó rész volt a konyha a kettő
közötti kiváltó gerendán nyugvó elválasztó falazással. A konyha korábban mind a
két lakásrésznél nyitott tűzhelyes, szabadkéményes (pendelykéményes) elrende-
zésben épült. A két konyha felett eredetileg ugyanis egyetlen nagy, öblös, fából
összerótt, nádazott és kívül-belül tapasztott szabadkémény állt. A két konyha lég-
tere, füstelvezetése tehát egyetlen széles szabadkéménybe torkollott, amelybe a két
konyhát elválasztó fal a födémgerendák fekvésétől számítva még kb. 1—2 méterre
nyúlt fel. A szabadkémény alatt mind a két konyhában magasra rakott, szabadon
álló négyszögletes, asztal formájú — közép-patkás —- tűzhely állt, s csupán a két
szoba felőli falnál húzódott végig egy-egy alacsony tüzelőpatka. A tüzelőpatkáról
nyílt mind a két szoba kemencéje. Ezen keresztül fűtötték a szobákban álló, nagy-
méretű, kerek, ülőpatkás búboskemencéket. A szobabeli búboskemencék vályog-
alapon, karóvázra rakott sárból épültek. Az egykori s hihetőleg még a lakóház épí-
tésével egyidejű, nagy, öblös, szabadkéményt a XIX. század 60—70-es éveiben
bontották el a kisebb lakásrész kemencéjével együtt. A régi, favázas és nádazott,
tapasztott szabadkémény helyett már téglából rakott csehsüveg bolthajtásra széles^
újabb szabadkémény épült. Egyidejűleg a kisebb lakásrész szobájában újabb,
részben már téglaalapozású, sárba rakott cserépdarabokból készült, széles ülőpatkás
búboskemencét raktak, amely a XX. század elejéig, kb. 1920-ig állt fenn. A na-
gyobbik lakásrész eredeti kemencéje későbbi időpontban, feltehetőleg közvetlenül
a század fordulója előtt vált használhatatlanná, ekkor építették át, ugyancsak
téglaalapozásra, sárba rakott cseréppel megépítve a falazatát, de már ülőpatka
nélkül.15

A kemence építésével egyidejűleg a csehsüveg boltozatra épült és téglából
falazott újabb szabadkéményt is elbontották, s helyette mind a két konyhában,
most már egymástól függetlenül, egy-egy széles, mászható, zárttüzelős, kaminos,
kulinás tűzhelyet, kéményt falaztak vegyesen téglából és vályogból. A kisebb la-
kásrész kaminos, kulinás kéménye ebben a formájában maradt fenn a lakóház pusz-
tulásáig, 1944 őszéig, míg a nagyobbik lakásrész hasonló kaminos, kulinás kéményét
a lakóház gazdasági épületté alakulásakor bontották el.
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A lakóház az újabb lakóépület megépítésekor ugyanis lassanként — mintegy
a nemzedéki rétegződés építészeti vetületében — az egykori kizárólagos lakás-
szerepét fokozatosan elvesztette. Korábban, még a század fordulóján, az 1900-as
évek első éveiben, a nagyobb lakásrész részben magtár, részben — közbevetőleg,
átmenetileg — istálló és kamra volt, majd véglegesen is magtárrá és kamrává
alakult át. Csupán a kisebb lakásrész maradt meg — átmenetileg — még közel egy
•évtizednyi időre, kb. az 1910-es évekig bezárólag lakásnak, sütőháznak.

Sántha-féle lakóház, ÉK-ről

Ezzel a mélyreható, rendeltetésben" változással, amikor az egykori lakóház,
eleinte csupán annak a nagyobb része.majd teljes egészében is magtárrá és kamrává
változik, a gazdasági életben is feltűnő változás jelentkezik. Nyilván a nagyobb
jelentőségre szert tett szemtermelés következtében vált szükségessé a gabonater-
més elraktározására alkalmas s megfelelő méretű, megfelelő biztonságot is nyújtó
magtár létesítése, amit úgy értek el, hogy az újabb lakóház felépítésével egyre in-
kább felhagyott, majd végleg elhagyott régi lakóházat alakították át gazdasági
épületté, magtárrá. Ekkor, ennek következtében a már nyilván elévült mester-
gerendás pórfödémet is kicserélték. A födémet tehát újabb gerendázattal pótolták,
csupán a kisebb lakásrész szobájában maradt meg eredeti állapotában az egykori



gerendázat, de itt is már csupán mestergerenda nélkül. Az eredeti (3 db) födém-
gerenda mérete 10/12-es, tengelytávolságuk átlag 0,70 m volt. A lakóház többi ré-
szében, a nagyobbik lakásrészben teljes egészében, valamint a kisebb lakásrész
konyhájában az 1910-es években, tehát még közvetlenül az első világháború előtt
új födém épült. A nagyobbik lakásrészben egyidejűleg a szoba és a konyha közötti
közfalat kaminos, kulinás kéményével és a kemencével együtt elbontották. Az új
födém (9 db) 12/12-es átalgerendából készült, amelyek egy 22/22-es méretű mester-

Sántha-féle lakóház, DK-rfíl

gerendán nyugodtak. A mestergerendát 32/33-as vastagságú tölgyfagerenda, tölgy-
faoszlop támasztotta alá, nyilván a magtár céljaira használt padlás megfelelő biz-
tosítása céljából is.16 Ugyanekkor az egyik, közvetlenül a bejárati ajtónál fekvő
födémgerendák között, az eredetileg kívülről, a tornácból nyíló padlásnyílás helyett
újabb padlásnyílást is alakítottak. Egyidejűleg a födémgerendák, az átalgerendák
karózását, alsó és felső nádazását, mintegy a régi építőhagyománynak is a folyta-
tásaként, továbbéléseként vastagon betapasztották, s lesimították. Ezzel egyidőben
tehát az 1910-es évek körül, a régi fedélszéket is részben lebontották, illetőleg át-
alakították. A korábbi, a régi fedélszék egyeneságasos, illetőleg egy részében
ollóágasos, szelemengerendás volt. A keresztfalakra fektetett.talpfákba eresztett s
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feltehetőleg kellőképpen merevített egyenes- és ollóságasok hordták a nagyméretű,
az épület teljes hosszában végignyúló, 15 m hosszú szelemengerendát; ez utóbbi
tartotta a szarufákat. Részben a régi, az 1910-es években elbontott fedélszék fel-
használásával építették újjá a tetőzetet, de már más szerkezeti megoldásban, egy-
szerű, általánosan elterjedt torokgerendás, szarufás szerkezettel. Az új fedélszék
méreteiben alig változott, a torokgerendák 8/12-es, a szarufák 10/12-es méretűek.
Az új fedélszék a korábbi s több mint 100 éves, s nyilván megfelelő javítással,

Sántha-féle lakóház. Tornác

pótlással, duggatással fenntartott nádazása helyett cserépfedést nyert. Ebben az
állapotában maradt fenn a lakóház tetőzete a pusztulásig.17

A lakóház fokozatos átalakításával egyidejűleg még további változásokat is
megfigyelhetünk. Az 1910-es átépítés, átalakítás alkalmával mind a két bejárati
ajtót, valamint az ablakokat is kicserélték. A nagyobbik lakásrész eredeti két
ablaka helyett újabb és a magtár céljaira jobbnak vélt kisebb méretű ablakokat
építettek a korábbi, az eredeti ablaknyílások helyén. A nagyobbik szoba nyugati
falán ugyanekkor még egy további, harmadik és hasonló méretű ablakot helyeztek
el a magtár kellő szellőztetése céljából. Mindezek az ablakok egyszerű pallótokos
szerkezettel készültek,befelényílószárnnyal.Ugyancsak ekkor cserélték ki a kisebbik
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lakásrész szobája keleti ablakát is,amelyaz előzőekhez hasonlóan szintén pallótokos,
kifelé-befelé nyíló két-két szárnnyal. A legrégebbi, s feltehetőleg még a múlt század
60—70-es éveiből való ennek a szobának az északi, ugyancsak pallótokos, kifelé-
befelé nyíló kétszárnyú ablaka.

Egyidejűleg azonban mind a két bejárati ajtónál meghagyták a nagykunsági
népi építkezésre jellemző falfülkéket — vaklikokat —, amelyeknek tartó, tároló
szerepe az alföldi népi lakásoknál, igen nagy jelentőségű.

Sántha-féle lakóház. Tornác

A kétszárnyú, s részben üvegezett magtárajtó, valamint a szomszédos egy-
szárnyú bejárati ajtó, a korábbi ablakok helyén alkalmazott újabb, de méreteikben
eltérő ablakok a lakóház homlokzatán természetesen változásokat is jelentett: a
falsíkok tömege az ajtó- és ablaknyílások egymáshoz tartozott — hagyományos—
viszonyát arányaiban változtatta meg. A falnyílások méreteinek a megváltozta-
tása a falfelületek arányait azonban végső fokon, lényegében alig módosította :a
nagy síkfelület egységes hatása szinte változatlanul tovább élt.

Ez a változás a tornác átalakításánál is megfigyelhető, de lényeges formai
alakítást itt sem találhatunk, a tornác oszlopának az aránya nem változott meg,
bár tudjuk, hogy ezt a jelentős szerkezeti és formai részletet az 1910-es átalakítás
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alkalmával ugyancsak átépítették. A tornácot a közepén álló oszlop már eredetileg
is két részre osztotta, tehát kéttengelyes volt, s mind a két oldalán ugyancsak
hasonló féloszlopok keretezték. A tornác oszlopa eredetileg fából készült, a tornác
kiváltógerendáját középen támasztotta alá. A tornácoszlopot a formai alakítás
hagyományos módján, sodort szalmakötéllel csavarták körül, s sártapasztással is
vastagítva formázták meg. A tornác oszlopa, mint általában a nagykunsági tor-
nácoszlopok eredeti állapotában, látszatra ugyan még vályogfalazást is sejtet, de
a feltűnő sudarosodás és a vékony, legtöbbször deszkalapnyi alátétlemez és fejezet
elárulja eredeti faszerkezetét. A tornác oszlopa az 1910-es átépítés alkalmával
csupán anyagában — szerkezetében — változott, de formájában továbbra is a
korábbi — a hagyományos — megoldást követte. A tornácoszlop az átalakítás
alkalmával ugyanis már téglából készült, közel 1,0 m magas, 0,48 x 0,48 m négyze-
tes lábazaton emelkedik a 0,36 m átmérőjű és 1,94 m karcsú oszloptörzs, amelyet
mintegy atoszkán oszlopfejezet népi változataként egyszerű gyűrűstagozat és lemez
fejez be.18

A tornác oszlopának ez az egyszerű megoldása, valamint a tornácnyílás két szélső
oldalán álló féloszlopok hasonló — és még eredeti — megoldása azt bizonyítja, hogy
a korábban a faszerkezetből adódó egyszerű, formai alakítás egy lényegében más
jellegű építőanyagban is — a hagyomány szívósságával — változatlanul tovább él.
A tornácok, a tornácoszlopok hasonló jellegű megoldását — gazdag változatát —
Karcagon és a Nagykunságban is mindenütt jól megfigyelhetjük.

A nagykunsági tornácok, tornácoszlopok ilyen jellegű alakítása bizonyos
mértékig a klasszicizmus stíluskörébe is vonható, azzal a megjegyzéssel, hogy első-
sorban a függőleges tartó és a vízszintes áthidaló szerkezetek: a karcsú, sudaras
oszlopok, az egységes, a jó arányú és jó tagoltságú tornácok a klasszicizmus formai
megoldásához a klasszicista jelleg számára hosszú ideig, közel egy évszázadig tartós
és biztos alapul is szolgáltak. 1 9

Az egykori Sántha-féle lakóház több mint másfél évszázados fennállása alatt
végbement — folyamatosnak is tekinthető — változása és alakulása elsősorban a
belső térben folyt le, elsősorban a rendeltetésében mutatkozott. Az egykor kizárólag
a lakás céljait szolgáló épület — a gazdasági élet, a gazdálkodás állattartó jellegének
fokozatosan szemtermelésére változásával, s bizonyára ezzel egyidejűleg a család
lakásigényének a növekedésével is — egyre inkább elveszítette eredeti rendeltetését.
Az egykori lakóház azonban, — a feltűnő, s a környező házak közül kiemelkedő
építészeti megoldásával, — korának megfelelő stílusában fogant gazdag alakítású
homlokzatával, formás oromfalaival még továbbra is, változatlanul a XVIII. század
végén már nyomatékosan jelentkező népi — paraszti — igényességet bizonyította.
Ez a népi — paraszti — stílusbeli igényesség itt a Nagykunságban ebben a korban
még alig általánosítható. Inkább csak a nagyobb, a tömegből — bizonyos fokig
társadalmilag is — kiemelkedő embercsoport, feltehetőleg egyes erőteljesebb
egyéniség ízlésbeli igényét, akaratát jelentheti még ebben a korban, a
XVIII. század második felében. Ez a népi — paraszti — igényesség a Nagykun-
ságban a későbbi időkben azonban már általánosabbá is vált, oly erősséggel, hogy a
XIX. század közepén és a század második felében már kétségkívül a kor stílusának,
a klasszicizmusnak erőteljes helyi — népi — változatával találkozunk, a klasszi-
cizmusnak helyi jellegéről is beszélhetünk. Az egykori Sántha-féle lakóház azonban
a XVIII. század második felében még a szórványosan jelentkező — inkább az
egyénhez kötött — stílusbeli igényességet képviseli. Ez a késő barokk — közelebbről
copf-jellegű — épület ennélfogva nem — a helyi népi, a paraszti — közösség álta-
lánosnak ismert műveltségjavai közé sorozható. Mindamellett ezek a jelenségek,
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éppen a népi — paraszti — egyéniség vizsgálatánál, a népi—paraszti — személyhez,
kötött alkotókészség, valamint a közvetlen, illetőleg a közvetett hatások vizsgálata
szempontjából is tanulságosak és nem lebecsülendők. Annál is inkább, mivel ez a
homlokzati megoldás — s talán típus is — ha nem is vált általánossá a Nagykun-
ságban, s így Karcagon sem, a közvetlen környékén, a Hajdúságban a közelmúltban
még jó egypár és jellegzetes épületen volt megfigyelhető.20

A karcagi egykori Sántha-féle lakóház jelentősége éppen ebben rejlik, hogy
a XVIII. század második felében feltűnő, s ebben a korban kezdődő népi —
paraszti — építészeti igényesség milyen mértékben és milyen erősséggel lép
fel, s a folyamatos változások és alakulások ellenére is milyen mértékben tar-
totta meg eredeti alakítását.

Az egykori nyeregtetős, két homlokfalán késő barokkos, többszörösen is
ívelt, copf-jellegű oromzattal díszített lakóház udvari homlokzatán a főtengely-
be állított kéttengelyes tornác mintegy hangsúlyozottan jelentkezik. A lakóház
nyugati homlokzatán, a tornáctól két oldalt, valamint a homlokfalakon az egyes
(arányaikban, méreteikben erősen módosult) ablakok a falsíkok tengelyében
állanak. Az egységes nagy falfelületeket leszegő főpárkány az egész épületen
megszakítás nélkül végigfut, mintegy az épületet egységes keretbe foglalva kö-
rülövezi. A főpárkány a két homlokfalon a tapasztott és meszelt falsík eső elleni
védelme céljából is erősen kiugrik, és cseréppel fedett csurgót alkot, s egyúttal
az épület homlokfalát két részre osztja. A többszörösen is ívelt oromzatot egy-egy
mélyített szalagkeretezésű ovális szellőzőnyílás tagozza. Az egykori lakóépület
az ajtó- és ablaknyílások későbbi, erőteljes módosítása ellenére is a késő barokk
stílus, közelebbről a copf korai változatának jelentős népi megfogalmazását nyúj-
totta.21

A még késő barokkos homlokfal a már klasszicista jellegűnek is vélhető
tornáccal együtt az egyszerű, nyugodt és harmonikus nagykunsági, nagyobb
igényű s építési korát is eléggé közvetlenül megmutató lakóház jó példája volt.

Az egykori Sántha-féle lakóház vizsgálata a továbbiakban még arra is fi-
gyelmeztet, s nem egy kérdésben világosan is választ ad, hogy a történeti stílu-
sokhoz fűzhető és azoknak a fejlődési menetébe szervesen beletartozó népmű-
vészeti — népi építészeti — alkotások hogyan értelmezik és hogyan határozták
meg az alkotójuk, a népi — a paraszti — építtető és építő művészetfogalmát.
A népi építészet történeti stílusokhoz kapcsolódó egyes alkotásai kétségkívül
nemcsak az alkotójuk által megismert és követendőnek vélt, helyesnek tartott
művészi — építészeti — értékelését nyújtják. Az alkotók a saját s nyilván az
eléggé zárt felfogásuknak is megfelelően egyúttal az általánosnak is mondható
népi megfogalmazásról is vallanak. Az átvétel, az alkalmazás idején egyidejű-
leg vagy bizonyos ízlésbeli késéssel és az átvétel, az alkalmazás módján termé-
szetszerűleg és ösztönösen is az építőkészségük, a díszítőigényük és a díszítő-
készségük mértékéről is számot adnak, s ezzel, „művészi" és „építészeti" tudá-
sukat akaratlanul és leplezetlenül is megmutatták. A sokszor személytelen alko-
tók így vallanak egy kor és egy társadalmi réteg — a nép, a parasztság — ízlés-
beli igényéről és kívánalmáról.

A karcagi egykori Sántha-féle lakóház építői a XVIII. század második felé-
ben, az 1770—80-as években: Kerekes Mihály, az építtető, valamint az ismeret-
len építőmester, a „személytelen alkotó" koruk stílusáramlatából merítve, épí-
tészeti igényük és tudásuk mérvét és felvevőképességük erejét is mélyrehatóan
megörökítették.

Dr. Vargha László
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nézve vö. Györffy II. i. m. IX.
1908. 3-4. sz. 164-165. 1. -
Vargha I. i. m. 49 — 50. 1. — Vargha
II. i. m. 86-87. 1. - Miskolczy-
Vargha i. m. XI. - 1., 21., 22.,
38. ábra, 113., 118., 119. kép.

18. Györffy II. i. m. X. 1909. 1. sz.
36 — 37. 1. — Miskolczy-Vargha i.
m. XVII-XXII. - . 1., 16. ábr.,
19., 32., 34., 36., 38., 85. kép. -
Vargha II. i.m. 86-89 1.

19. A magyar klasszicizmus népi vál-
tozatára, elsősorban a nagykunsági
klasszicista jellegű népi építészetre
vonatkozóan vö. Vargha II. i. m.
(84 — 91.1.). — Vonatkozó irodalom-
mal.

20. Hasonló oromfalas magtár (lakó-
ház?) állott az 1938-as években még
az egykori Deák körút 12. sz. alatt.
Jellemző az akkori karcagi értelmi-
ségiek építésztörténeti és ízlésbeli
felfogására, hogy ezeket a késő ba-
rokk, copf-jellegű épületeket „óné-
met stílusú"-nak tartották. — A
karcagi Sántha-féle ház oromzatá-
hoz hasonló, s azzal lényegében meg-
egyező, csupán a részletalakításban
eltérő lakóházak a szűkebb tájban,
elsősorban a Hajdúságban, Debrecen-
ben voltak leginkább megfigvelhe-
tők. — Zoltai i. m. 140. 1. - Ecsedi
István-Nyilas-Kolb Jenő: Debreceni
Képeskönyv. Bp. é. n. A Csapó u.
32. és az egykori Ferenc József u.
60. sz., a XIX. sz. elején épült
lakóházak utcai homlokzatai ugyan-
csak többszörösen ívelt, copf-jellegű
oromzattal épültek. (34. 1. 30., 31.

.kép.) — A távolabbi tájból, Kun-
szentmiklósról ismerünk — többek
között — hasonló jellegzetes, de
egyszerűbb ívelt, oromzatos, copf-
jellegű lakóházat. Imrényi-Szabó Im-
re: Öreg udvarházak. Régi kúriák
és parasztházak Pest—Pilis —Solt
— Kiskun vármegyében. Bp. é. n.
119. 1. 107. kép.

21. A történeti stílusok, elsősorban a
klasszicizmus építészete formakép-
zésére vö. Kardoss György:'A magyar
klasszicista építészet. Bp. 1953. —
(A magyar klasszicista építészet
formaképzése. 25 — 56.1.) —Vargha
III. i. m. 20-28. 1.
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