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Egy lombos fa áll előtted. Ez a te családfád, 
amelynek te vagy a legfelső hajtása.

Képzeld el, hogy dédmamád, dédapád annyi 
idős, mint te most! Fantáziád segítségével visz-
szarepültél a XX. század elejére. Szegődj déd-
szüleid mellé, és ismerd meg az életüket, az őket 
körülvevő világot! Ha a valóságban is odaülhetsz 
melléjük, biztosan szívesen mesélnek majd ne-
ked gyerekkorukról. Faggasd ki mindenről őket, 
amiről majd itt is hallasz az iskolában, hiszen az 
igazi forrás az ő emlékezetük.

„Rátok hagyom az életet,
A máig megfejthetetlent,
Amit idáig cipeltem,
S tűzzel itattam-etettem.

Ez a ti örökségetek…
Mert én szegénynek születtem,
De a tüzet megőriztem,
Őrizzétek örökségem.”
(Rostás Farkas György: Testamentum – részlet)

Egy izgalmas, kalandos útra hívunk. Fedezzük fel együtt egy elmúlt világ szépségeit, életmódjának 
nehézségeit, minden értékét, amelyre a mi korunk ráépülhetett!

A te életed fája most van rügyezőben, és – mint minden fa – akkor borul virágba, ha gyökerein 
át az anyaföld táplálja. A szülőföld megtartó ereje, szeretete elsősorban azokon a gyökereken át jut 
el hozzád, amelyek dédszüleid, nagyszüleid életéből, koruk szokásaiból, hagyományaiból fakadnak.

Ismerd hát meg szülőföldednek minden kincsét, mert csak így tudod igazán becsülni, szeretni!

Lépjünk vissza a múltba!

Tanácsok

A fekete betűs írások lényegét jegyezd meg!

A kék szöveget is olvasd el, így kapsz teljes 
képet a témáról!

A csillaggal (*) jelölt szavakat megtalálod a 
tankönyv végén a kislexikonban.

Ha egy szó után a ❂ jelet látod, azt keresd  
meg a Magyar néprajzi lexikonban!

Köszöntő
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Az én világom

Az első és egész életen át a legfontosabb közösség, amelybe tartozol, a családod. A szűkebb és a tá-
gabb család jelenti a biztonságot, teremti meg számodra az otthont. Ahol a családod él, ott van az 
igazi otthonod, az a hely jelenti elsősorban a hazát. Ismerd meg először családodat, mert általuk 
juthatsz el tágabb közösségedhez, a nemzethez. 

Paraszti nagycsalád 1910 körül. Ecser, Pest megye

„Szülőföldem szép határa!
Meglátlak e valahára?
A hol állok, a hol megyek,
Mindenkor csak feléd nézek.

Ha madár jön, tőle kérdem,
Virulsz-e még szülőföldem?
Azt kérdezem a felhőktől,
Azt a suttogó szellőktől.

De azok nem vigasztalnak,
Bús szivemmel árván hagynak;
Árván élek bús szivemmel,
Mint a fű, mely a sziklán kel.

Kisded hajlék, hol születtem,
Hej tőled be távol estem!
Távol estem mint a levél,
Melyet elkap a forgószél.”

 (Kisfaludy Károly:  
Szülőföldem szép határa!)
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A lemenő ág megnevezéseit leolvashatod az ábráról, hogy kije is vagy te a felmenő rokonaidnak

Rokonság, szomszédság

A rokoni kapcsolatok mindig erős köteléket jelentettek, amely megmutatkozott a munkában, az egy-
másnak nyújtott támaszban, a közösen megtartott ünnepi alkalmakon. 

A legfontosabb mezőgazdasági munkák során, aratásnál, cséplésnél, kukoricatörésnél, fosztásnál, 
szüret idején a rokonok segítségére számíthattak leginkább. Fontos szerepük volt a disznóvágásnál, 
elvárták őket köszöntőként a névnapokon, együtt tartották a farsangi lakomákat, mulatságokat. Az 
emberi élet jelentős fordulóin, a keresztelőn, a lakodalomban és temetésen is elsősorban a rokonok 
voltak jelen. Még ma is szokás a gyermekágyas asszony és az újszülött, a beteg, a haldokló meglá-
togatása. A szűkebb rokonság pedig rendszeresen találkozik a nagyobb egyházi ünnepeken, kará-
csonykor, húsvétkor. 

A rokonság megnevezésére sok érdekes kifejezés él a magyarság körében. A többfelé használatos 
nemzetség, atyafiság mellett a palócoknál a had, az Ormánságban, Drávaközben a lende, Moldvában 
a nyám, a szlavóniai magyar falvakban a sereg, a Székelyföldön a raj szóval nevezik meg a rokonokat.

Kik is tartoznak a rokonságba?

Egyenes ágon a legközvetlenebb rokonaink a 
szüleink, az édesanyánk és az édesapánk. Az ő 
szüleik a mi nagyszüleink, a nagyanyánk és a 
nagyapánk. Sokan olyan szerencsések, hogy még 
élnek a nagyszüleinek a szülei is, a dédanyjuk, 
és a dédapjuk. Az őket megelőző generációkat 

már csak kevesen ismerik. Talán már a nevü-
ket sem tudják felsorolni ükapjuknak, ükany-
juknak, és az ő szüleiknek, a szépapjuknak és a 
szépanyjuknak. Az előttük élt ősök sok család 
esetében pedig már egészen a feledés homályá-
ba merültek. 
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Az oldalági rokonsághoz tartoznak a testvé-
reink, akiket már koruk szerint is különböző 
névvel illetünk. Az idősebb fiútestvér vagy fivér 
a báty, a fiatalabb fiútestvér az öcs. Az idősebb 
lánytestvér a nővér, a fiatalabb a húg. 

Testvérünk gyermeke az unokaöcsénk és az 
unokahúgunk. A szüleink testvérének a gyer-
mekét nevezzük unokatestvérünknek. Az uno-
katestvérséget is számon tartjuk több generáción 
át. A nagyszülők testvérének unokája a másod-
unokatestvér, a dédszülők testvérének déduno-
kája pedig a harmad-unokatestvér. 

Szüleink fiútestvére, vagy lánytestvérének 
férje a nagybácsink. Szüleink lánytestvére vagy 
fiútestvérének a felesége pedig a nagynénink 
vagy ángyunk. 

Házasságkötéssel is alakul rokoni viszony az em-
berek között.
– Az esküvő után a férj és a feleség alkot új csa-

ládot. 
– A testvér férje, illetve házastárs fiútestvére a 

sógor, vagy régiesen a süv.
– A testvér felesége, illetve házastárs lánytest-

vére a sógornő. 
– A házastárs apja az após vagy ipa(m), anyja 

az anyós vagy napa(m).
– A gyermek apósa a nász vagy nászuram, az 

anyósa a nászasszony.
– A fiúgyermek felesége a meny, a lánygyermek 

férje a vő. 

Műrokonságnak nevezzük a komaságot. 
A  koma, komaasszony kifejezés a szülők és a 
keresztszülők közötti kapcsolatot jelzi, amely 
nagyon gyakran ifjúkori barátságból alakult ki. 

Gyakran a rokonokhoz hasonló szoros kap-
csolat alakul ki a szomszédokkal is, akik a köz-

Nagyszüleink, dédszüleink világa 
falun és városban

Sokat változott az élet az elmúlt száz év alatt fa-
lun és városban egyaránt. A Falusi iskolások ol-
vasó- és tankönyve 1908-ban így mutatja be a 
parasztportát a Szűcs Istvánék háza tája című 
olvasmányban: 

„Szűcs Istvánék házát lombos fák árnyékolják. 
Hófehér fala kivillog a zöld lomb közül. Előtte kis 
virágoskert van. Mögötte nagy veteményes- és gyü-
mölcsöskert. Az egész telket sövénykerítés választja 
el a szomszéd telektől. 

A ház végében van az istálló, a pajta és a fészer. 
Az istállóban vígan viháncolnak a lovak. Örülnek 
a jó abraknak. Ott vannak a tehenek is a kis bor-
júkkal. A jászlak alatt házi nyúl tanyázik seregestől. 
Azokat a kis Szűcs Gyuri nagyon szereti.

Az udvar hátulsó végében van a disznóól. Onnan 
haragos röfögés hallatszik. Bizonyára összevesztek 
a disznók a moslékon.

Valamivel előbbre a baromfiólat látjuk. Lent van 
a ludak és a kacsák lakása. Fönt az emeleten a tyú-
kok hálnak. A galambdúc az udvaron áll. 

Az udvar közepe táján van a gémeskút. Mellette 
hosszú vályú. Itt itatják a lábasjószágot. Odébb két 
diófa egymásra boruló lombbal. A kapu közelében 
eperfák bólongatnak csöndesen. Nyáron csak úgy 
hullatják az érett epret. Olyankor a háziszárnyasok 
nagy lakomát csapnak. 

A kerítés mentén akác- és hársfák sorakoznak. 
A ház előtt a kiskertben néhány alma- és körtefa 
himbálja ágait. 

Az udvar olyan tiszta, mint a kisepert szoba. Pe-
dig a marha és a baromfi sokat szemetel benne. De 
az ilyen hulladékot Szűcsék gondosan összesöprik, 
összegyűjtik. Kitűnő trágya lesz belőle. A kis Szűcs 

Esküvői viselet (Kazár)

vetlen közelünkben élnek. A jó szomszédra min-
dig lehet számítani. Sok szólásunk, közmondá-
sunk utal erre:

Egy jó szomszéd jobb egy atyafinál. Okos gazda 
szomszéd házát is védelmezi a tűztől. Jó szomszéd 
a rosszból is jót csinál.

De megjelenik a rossz viszony is ezek a népi 
bölcsességekben, ami gyakran megkeserítheti az 
egymás mellett lakók életét: 

Irigy a szomszéd szeme. Szomszédasszony lúdjá-
nak nagyobb a tojása. Rossz szomszédság, török átok.
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Gyuri is megtanulta szüleitől a rendet és a tisztasá-
got. Ha szemetet vagy hulladékot lát az udvaron, 
hozza a kis nyírfaseprűjét, és rendet teremt vele. 
Gyuri barátunk az iskolában is rendes fiú. Nem 
csoda, otthon szokott már a rendhez. 

A veteményeskert Szűcsnét dicséri. Terem abban 
zöldség, ugorka, paradicsom, saláta bőven. Még a 

piacra is kerül belőle. Itt van a méhes is. Szűcs gaz-
da ezt nagyon jól gondozza.

A gyümölcsösben nemes fajta gyümölcsfák pom-
páznak. Csak úgy roskadoznak a nagy áldás alatt. 
Gyuri büszkén nézi a fákat. Neki is része van a jó 
termésben, mert kora tavasszal ő is segített hernyót 
pusztítani.”

Vidéken a gazdálkodó életmód volt jellemző, de többen választottak maguknak mesterséget, és 
iparosként dolgoztak. Az ő munkájuk is nélkülözhetetlen volt a falu közösségében. A városokban 
pedig a legtöbben ipari munkából éltek. Sokan dolgoztak gyárakban, vagy saját műhelyükben gya-
korolták tanult mesterségüket. 

Móra Ferenc írásaiból válogatott részletekben 
néhány iparos munkájából kaphatsz ízelítőt. 

 Varga:
„Mert csak olyan foltozóvarga volt az a Cötkény, 
annak se valami kapós. … Nem tudott ez az is-
tenadta Cötkény rendes lábbelit varrni senkinek a 
kerek világon, csak a tulajdon kisfiának. Hanem az 
aztán olyan remekbe készült ám, hogy az angyalok 
is eljárkálhattak benne.

Ahogy hűvösödni kezdett az idő, a tündérke át-
vezetett a kis csizmák híres mesteréhez, aki alig lát-
szott ki a háromlábú széken a sok rossz csizma közül. 
Malvinka elmondta neki a kívánságomat, mire ő 
rábiccentett a fejével. … Egy hét múlva készen hoz-
ták haza a csizmát, kis pajtásom, Gáborka meg az 
apja. Fölrántom: puha, mint a patyolat, mégis fe-
szül, mintha öntve volna.” (Gá-bor-ka, Gá-bor-ka)

 Szűcs:
„Még szerteszéjjel hevertek a göndör selyemszőrű bá-
ránybőröcskék, melyekből a kincskereső gúnyának 
készülni kellett. Minden villanását láttam a görbe 
szűcskésnek, mely egybe szabdalta őket, s íróaszta-
lom fiókjában ma is megvan még azon fényesen a 
nagy szűcstű, mely hetekig bujdokolt köztük, hol el-
veszve, hol felcsillanva, mint egy játékos napsugár. 
Magam törtem és áztattam a bársonyos diófagom-
bát, mellyel aranybarnára festettük a fehér bőröket, 
míg szülém a színes irhák legszebbjeit válogatta 
össze. A varázsfüvek, amiket én szedegettem össze 
erdőn-mezőn, finom selyemszállal kivarrva mind 
rákerültek a ködmönkére, a legszebbre, amely Már-
ton szűcs műhelyében valaha készült. Volt rajta kö-
körcsin és varádicskóró, pipacs és búzavirág, és az 
alját sárga peremérvirág szegte be, a mi szegényes 
kertünk egyetlen ékessége, az apám legkedvesebb vi-
rága.” (Az utolsó öltés)

Varga

Szűcs
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Kovács

Biztosan a te családodban is maradtak fenn történetek arról, milyen munkát végeztek a nagyszüle-
id, dédszüleid. Talán egy-egy érdekes családi történet is őrzi az életük fontosabb eseményeit, emlé-
küket. Érdeklődj a felmenőid életmódjáról, és jegyezd le, amit megtudtál!

Az én városom, falum

„Vigyázz a szülőföldre, mert ez az egyetlen kincs, amit az élet adhatott - bölcsőt, anyanyelvet, emberi tar-
tást! Ha a szülőföldet elveszíted, magad veszíted el, mert a gyökerek erősek ugyan, de kényesek is, s ha egy-
szer elszakadnak, úgy állhatsz magad előtt, mint aki tükörbe nézne, de a tükör rég megvakult.”

(Mécs László)

Ahogyan a család az első közösséged, úgy a 
lakóhelyed a szűkebb hazád. Tudj meg róla mi-
nél többet, ismerd értékeit, hogy igazán becsül-
hesd, szerethesd felnevelőhelyed!

Radnóti Miklós Nem tudhatom című versében 
így emlékezik gyermekkora szülőföldjére:

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.” 

Vajon te ismered-e lakóhelyed természeti 
adottságait? Tudod-e, milyen fák, növények nő-
nek a település határában? Ismered-e az ott élő 
embereket? Mit tudsz szülőfölded múltjáról, tör-
ténelméről, hagyományairól? 

A honismeret, a haza megismerésének első 
lépése, a közvetlen környezetünk, a helyi sajá-
tosságok felfedezése. Úgy tudunk kapcsolatot 
teremteni a múlttal, jelennel és a jövővel, ha 
megismerjük az otthonunkat, lakóhelyünket, a 
szülőföldünket, felfedezzük értékeiket, és meg-
becsüljük azokat.

 Kovács:
„Balogh Demeter lett volna a becsületes neve, de 
az egész falu aranykovácsnak hívta a régi jó vi-
lágban. Azért hívták így, mert aranyat ért a mes-
tersége. Egész nap búgott a fujtató, szállt a szikra, 
csattogott a pöröly a kovácsműhelyben. Üllője előtt 
soha üres kézzel nem dologtalankodott az aranyko-
vács. Hanem akárhányszor éjszakával toldotta meg 
a nappalt, ha sok volt a munka. Ennek örült ő na-
gyon, mert így gyarapodott a gazdaság. Volt már 
háza, földje, szőleje s rakással az ezüst forint a lá-
dafiában.” (Nekopogi kovács)
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Nyisd ki a szemed, és tárd ki a szíved, hogy 
észrevedd, és befogadd a sok-sok kincset, amit 
szülőfölded rejteget! Készíts egy naplót, amely-
ben feljegyzed mindazt, amit felkutattál!

A kutatásodat végezd az alábbi szempontok 
alapján:

Melyik megye területén helyezkedik el a tele-
pülés, ahol élsz?

Milyenek a jellemző felszíni viszonyok (síkvi-
dék, dombság, hegység)?

A táj természetes növényvilágának milyen 
fafajtái, vadvirágai találhatók meg a határban?

Mikor jött létre a település? Melyik században 
jegyezték fel először a létezését?

Kik élnek a faluban vagy a városban (magyar, 
illetve más nemzetiségű lakosság aránya)?

Milyen vallási felekezetek jelenléte jellemző 
a településen?

Milyen történelmi események kapcsolódnak 
a település múltjához?

Milyen életmódot folytattak az emberek száz 
évvel ezelőtt, és most? Milyen munkából éltek a 
legtöbben régen, és most milyen munkalehető-
ségek vannak?

Mire lehetsz büszke a szülőföldeden? Milyen 
jeles személyek éltek, élnek itt? Milyen kiemel-
kedő alkotások, tettek fűződnek a nevükhöz? 

Vannak-e nevezetes épületek lakóhelyeden? 
Mit tudtál meg róluk? Milyen jelentős intézmé-
nyeket ismersz? Milyen emlékhelyek találhatóak 
településeden?

Minél többet tudsz lakóhelyedről, annál több 
aranyszálat fonsz meg, amelyek a szülőfölded-
hez kötnek téged. Ezekből a szálakból szövődik 
a hazaszeretet erős vászna, amely vitorlád lesz 
életed hajóján, és mindenkor haza tud repíteni 
biztonságos otthonodba.

Mi a haza?
Édes anya, édes apa!
Mondjátok csak, mi a haza?
Tán e ház, amelyben vagyunk?
Amelyben mindnyájan lakunk:
Ez a haza?

Nem, gyermekem, ez csak házunk,
De amit itt körül látunk,
Merre földeink terülnek,
Merre kertjeink feküsznek:
Ez a haza!

Minden, amit a szem belát,
Itt e föld, mely kenyeret ád,
E folyók tele halakkal,
E szőlőhegyek falvakkal:
Ez a haza!

Amerre a hegylánc kéklik,
Merre a berek sötétlik,
Merre a róna kanyarul,
Melyre a kék ég leborul:
Ez a haza!

Hol egykor őseink laktak,
Itt csatáztak, itt mulattak,
Ahol a határt ők szabták
S örökségül reánk hagyták:
Ez a haza!

Ahol csontjaink porladnak
S mindig a földben maradnak,
Ahová bennünket tesznek,
Midőn egyszer eltemetnek:
Ez a haza!

Ez a föld, mely drága nekünk,
Melyet legjobban szeretünk,
Ahová, bármerre járunk,
Mindig vissza-visszavágyunk:
Ez a haza!
                             (Majthényi Flóra)
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A ház

„A vidéki, aki a hazáról kezd beszélni, az előbb-utóbb a szülőföldre, a »szű-
kebb pátriára« lyukad ki: egy falura és legeslegvégül egy udvarra, onnan a 
konyhán át egy kétablakos szobára, amelyben anyja nyelvét megtanulta. 
Vagyis öntudatlanul újra éli visszafelé egy szó történetét, ízleli az ősi pilla-
natot, amidőn a ház és a haza egy dolgot jelentett. A hazám a házam tája, 
amely pillantásommal, ahogy növekszem, egyre bővül, széles gyűrűkben egyre 
távolabbi területekre terjed, mint a hullám a vízbe dobott kavics körül, világot 
hódíthat, elérheti a csillagokat – amikor a régi ház már örökre elmerült.”

(Illyés Gyula: A szülőföld)

Palóc ház füstlyukas tetővel
(Mikszáth Kálmán egykori lakóháza Szklabonyán)
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A kazahsztáni kazahok elsősorban állatte-
nyésztéssel foglalkoznak. Ők  vándorló nomád 
pásztorok, akik nyájaikkal mindig újabb legelő-
ket keresnek fel, ezért ritka a tartósan megépített 
ház. Átmeneti hajlékuk a könnyen felépíthető és 
szállítható sátorféle, a jurta. Először farudakból 
összeállítják a sátor vázát, amelyet posztólapok-
kal (nemezzel) borítanak. A tetőzet közepén füst-
nyílás teszi lehetővé a szellőzést.

Az alaszkai és észak-kanadai vidék az év na-
gyobb részében hósivatag. Itt élnek az eszkimók, 
akiknek a téli hónapokban a hóból-jégből épí-
tett kunyhó, az iglu nyújt szállást és védelmet. 
A kunyhó építésekor a férfiak csontkéssel koc-
kákat vágnak a hóból, és ezekből a „téglákból” 
állítják össze félgömb alakú hajlékukat. Az ab-
lakot vékony jégtábla pótolja.

Hajlékok

A haza fogalma a házunk tájával jelenik meg először tudatunkban. Legyen hát a ház megismerése 
az első lépés hazánk népi értékeinek felfedezésében – a honismeretben.

A magyarok hajlékainak kialakulását, fejlődését jobban megértjük, ha először kitekintünk más 
földrészekre is.

Amikor naponta átléped házatok küszöbét, gondolsz-e arra, hogy a világ más-más részein hogyan 
élnek, milyen házakban laknak a gyerekek? Az éghajlat, a természeti körülmények, a rendelkezésre 
álló építési anyagok és az életmód határozta meg mindig, hogy az emberek milyen házat építettek 
maguknak. Ismerkedjünk meg néhány különös hajlékkal!

Jurta

Tipi

Iglu

Észak-Amerikában, Kanada területén laktak 
a „feketelábú” indiánok, akik kúp alakú bőrsát-
rat, tipit készítettek maguknak. Ennek a gyorsan 
felállítható építménynek rudakból összekötözött 
állványzatára bölénybőrből készített sátorlapot 
borítottak. A tipiben fekvőhelyül is néhány ál-
latbőr szolgált.
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1. Felső-Volta – díszes ház
2. Felső-Volta – tapasztott ház
3. Csád-tó – kúpházak
4. Algéria – bőrsátor
5. Núbia – festett ház
6. Kenya – ágkunyhó
7. Törökország – barlanglakás
8. Irak – tarada*

  9. Afganisztán – nomád sátor
10. Kazahsztán – jurta
11. Szibéria – altaj faház
12. India – lakószekér
13. Kína – dzsunka*
14. Japán – falusi ház
15. Mindanao – fára épített kunyhó
16. Tawitawi-szigetek – lakóhajó

17. Celebesz – cölöpházak
18. Kanada – indián tipi
19. Kanada – indián faház
20. Észak-Kanada – eszkimó iglu
21. Brazília – pálmakunyhó
22. Ausztrália – fűkunyhó
23. Új-Guinea – cölöpházak
24. Trobriand-szigetek – jam-házak*

Ausztrália őslakóinak sem volt tartós lakóhá-
zuk, hiszen naponta útra kellett kelniük az élelem 
után, hogy elejtsenek egy kengurut, halat fogja-
nak, csigát gyűjtsenek. A vándorlástól kimerült 
csoportok, ha megpihentek, egyszerű hajlékot 
építettek maguknak faágakból, kéregdarabok-
ból, s ezt fűvel fedték be. A fűkunyhó tetőzeté-
nek ágai közé tették fegyvereiket, a buzogányt, 
a bumerángot, a különféle kőeszközöket.

A számok segítségével megismerheted a világ más érdekes hajlékait is.
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A magyarok házai

A mi őseink Közép-Ázsiából indultak útnak új 
hazát keresni. Hasonlóan éltek a kazah pászto-
rokhoz. Nyájaikat terelve vándoroltak téli és nyári 
szállásuk, illetve a legelők között. Életmódjuknak 
leginkább a szállítható sátrak, jurták feleltek meg, 
amelyeket néhány óra alatt szét tudtak szedni, 
majd az új helyen ismét összerakni. A több rész-
ből álló rácsfalat körbeállították, és nemezzel bo-
rították. A küszöbbel rendelkező ajtókeretet a rá-
csokhoz rögzítették, és szintén nemezzel fedték. 
A jurta tetőkarikáját tetőrudak tartották, amely 
egyszerre szolgált fényt beeresztő ablakként és 
füstöt kibocsátó kéménylyukként.

A sátrak belső beosztása szigorú rend sze-
rint történt. A bal oldal a családé, a nőké, a jobb 
oldal a férfiak és az idegenek oldala volt. Az aj-
tóhoz közelebb az alacsonyabb rangúak, hátrébb 
a legidősebbek, legtiszteltebbek foglaltak helyet. 
Középen volt a tűzhely (három lábra helyezett 
főzőüst).

Állandó házak a végleges letelepedés után je-
lentek meg, bár a sátrak még sokáig megmarad-
tak. A Kárpát-medence területén őseink első ál-
landó építménye a veremház volt, amely a lakó-
ház legegyszerűbb változata. A fal nélküli ház egy 
gödörből és a föléje boruló tetőből állt. Egyetlen 
helyisége az ember tartózkodási helyéül és java-
inak őrzésére szolgált. (Ház szavunk eredetileg 
egyetlen helyiségből álló építményt jelenthetett. 
Ezt igazolja az is, hogy a népnyelvben szinte nap-
jainkig a szobát, a lakóház talán legfontosabb he-
lyiségét nevezik így.) A X–XIV. századig voltak 
jellemzőek a veremházak.

Hasonló építmény volt a föld felszínén elhe-
lyezkedő, fal nélküli tetőkunyhó. Alaprajza lehe-
tett kör vagy négyszögletes, készülhetett nádból, 
gallyból, gerendából. Az utóbbi évszázadok alkal-
mi lakhelye (pásztor-, halász-, dinnyés-, csősz-
kunyhó) önálló épülettípus.

Jurta

Árpád-kori veremház (Alföld)

A jurta belső elrendezése

Kanászkunyhó (Dobos) Pásztorkunyhó (Tiszántúl)
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Rakott sárfal

A magyar paraszti lakóházak  
 

külső jellegzetességei

Ahogyan a világ népeinek hajlékainál is láttad, az emberek mindig a rendelkezésre álló anyagokat 
használták fel házépítéshez. Magyarország, illetve a Kárpát-medence is eltérő földrajzi adottságú 
részekből áll. (4. osztályban tanultál hazánk nagytájairól!) A Dunántúli dombság területe fában 
gazdag vidék, éppúgy, mint a határainkon kívül eső Erdély. Az itt élő emberek főleg fából építették 
házaikat. Az Alföld sík vidékén már koránt sincs annyi erdő. A fa itt ritka értéknek számított, és el-
sősorban a tetőszerkezethez használták, a falat pedig agyagból készítették. Északon, a hegyek között 
lévő falvak lakói helyenként a követ is hasznosították építkezéseik során.

A magyar parasztház jellegzetes vonásait két legfontosabb eleme: a falazat és a tetőzet határozza meg.

A föld feletti fallal készült építmények a XIV–
XV. századtól jelentek meg. Ekkor a csupán 
egyetlen helyiségből álló házban középen helyez-
kedett el a nyílt tűzhely. A füst csak az ajtón át 
tudott eltávozni, elvezetésére semmiféle beren-
dezést nem ismertek.

Az egyre fejlettebbé váló földművelő tevé-
kenység következtében felhalmozott termény-
készletet fedett térben kellett elhelyezni. Szük-
ségessé vált a többhelyiséges épületek építése, 
amelyet az alapsejthez, a lakótérhez további he-
lyiségek hozzáépítésével oldottak meg. Először 
lakószobát alakítottak ki, amely füsttelen volt 
(mivel a konyhából fűtötték kemencével), majd 
kamrával bővítették a házat. A XV–XVI. század-
ban már általánossá vált az egész ország terüle-
tén a háromosztatú ház. ❂

Füstösház Füstöskonyha – szoba

Kamra – konyha – szoba

A falazat

Földfalak (Elsősorban az Alföldre jellemző 
falrakási módok.)

 Rakott sárfal
A ház helyén először elegyengették, ledöngöl-
ték a talajt. A kibányászott agyagot szalmával, 
törekkel, vízzel összekeverték, majd taposással, 
kapával összedolgozták, és villával felrakták. Az 
50–60 cm vastagságú friss sárfal még nem szi-
lárd, így egyszerre csak egy méter magasságig 
lehet felrakni. Egy hét száradás után folytatták 
a munkát. Három réteg adta meg az épület fal-
magasságát. Az ablakok helyét rendszerint utólag 
vágták ki, majd a falat ásóval egyenesre faragták.
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A rakott sárfal változata a gömbölyeges sárfal. 
A sárból dinnye nagyságú gombócokat formál-
tak, és szikkadás után ebből építették fel a falat.

 Vert fal
A földfal fejlettebb változata, amelynél két rög-
zített deszka közé döngölték a sarat, majd a 
fal emelkedésével a deszkazsaluzatot is feljebb 
emelték.

 Vályogfal
Ez a falazó anyag több évezredes múltra tekint 
vissza. Mezopotámiában még a nagyobb épü-
letek is vályogból készültek. A rakott falhoz ha-
sonlóan előkészített sarat vetőfába simították, 
majd a formát eltávolítva a vályogtéglát a napon 
megszárították. Száraz időben egy hónap múlva 
már alkalmas volt az építkezésre. A falat a tégla-
falhoz hasonlóan kötésben rakták fel, kötőanyag-
nak pedig híg sarat használtak.

Vert fal

Vályogvető keret

Favázas falak

 Sövényfal
A ház sarkain álló oszlopok között karókkal 
megerősített favázas szerkezetet vesszővel fon-
ták be, majd ezt a sövényfalat kívül-belül sárral 
betapasztották. A sövényfalnak mindenütt nagy 
múltja van, de főként folyók közelében, vízjárta 
területeken alkalmazták. Árvíz idején a holmi-
kat a padlásra lehetett menekíteni, és mivel a tar-
tószerkezet megmaradt, a víz elvonulása után a 
házat könnyen helyre tudták állítani. Ez tekint-
hető Magyarország leggyakoribb faltípusának.

 Zsilipelt fal
A váz oszlopaiba hornyot véstek, és ebbe eresz-
tették a kitöltő gerendákat vagy deszkákat. Elő-
nye, hogy a fal egyes szakaszai viszonylag rö-
videk (lásd az ábrát), ezért nemcsak fenyőből, 
hanem elágazó, lombos fafajtákból is építhették. 
Főleg az északi területeken, Nógrád környékén 
terjedt el.

Favázas sövényfal Zsilipelt fal
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 Boronafal
Ott vált általánossá, ahol nagy fenyőerdők vol-
tak, mivel boronafalnak csak az egyenes növésű 
fenyőfa alkalmas. Elsősorban a Dunántúl dél-
nyugati részén és Erdélyben, a Székelyföldön 
építették így a házakat. Az egymásra illesztett 
gerendák hézagait mohával töltötték ki, és belül, 
de gyakran kívül is betapasztották törekes sárral.

Keresztboronás fal: a jól megmunkált fatör-
zseket túlnyújtották a sarkokon.

Csapolt boronafal: gyakran fűrészelt geren-
dákból, sarokillesztéssel építették.

 Kőfal
Csak a hegyvidékeken honosodott meg, ahol a 
közelben könnyen megmunkálható kő volt. Fő-
leg a Dunántúli- és az Északi-középhegység tá-
jain, valamint Erdély egyes vidékein találhatunk 
kőfalakat. Először főként a nemesi építkezésben 
jelent meg, majd a gazdasági fellendülés eredmé-
nyeként parasztházaknál is. Leginkább pincéket 
építettek kőfallal. A kőépítkezés legtipikusabb 
területei a Dunántúlon Balaton-felvidék, Ba-
kony, északon pedig a Hernád völgye, Hegyalja.

Kőfal (Balaton-felvidék)

 Téglafal
Már a középkortól vannak adatok téglafalakra, 
elsősorban egyházi, királyi, főúri építkezések 
anyagaként. A népi építészetben számottevően 
a múlt századtól kezdett elterjedni. A XX. szá-
zad utolsó harmadában szinte általánossá vált.

Boronafal

Egyéb építőanyagok

Ágasfás-szelemenes tetőszerkezet

 Hosszúágasos-szelemenes
Ez a legkorábban és leginkább elterjedt őskori 
eredetű tetőszerkezet. Két villásan elágazó fatör-
zset ástak le a ház elejére és végére, amelyekre 
ráültették a tető gerincén végigfutó gerendát, a 
szelement. Így a falra kevesebb teher hárult. Ez 
a megoldás főleg az Alföldön volt jellemző.

A tetőszerkezet

A ház legfontosabb része a tető. Fal nélkül lehet hajlékot építeni (gondolj vissza a veremházakra, te-
tőkunyhókra), de a védelmet adó tető nem nélkülözhető.
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 Ollóágasos
Ennél a tetőszerkezetnél a födémgerendára* tá-
maszkodó, egymást felül keresztező két gerenda 
hordja a szelement. Ez a tetőtípus a födém álta-
lánossá válásával jelent meg, először a Dunán-
túl nyugati felén, a XX. század elejére pedig – 
az Alföld déli és keleti részét kivéve – minden-
ütt elterjedt.

 Félágasos tetőszerkezet
A falra, födémre támasztott félágas feltehetően a 
hosszúágashoz szükséges nagyméretű fa beszer-
zési nehézségei miatt terjedt el a XIX. században, 
de nem vált sehol sem általánossá. Főleg csak a 
közbenső alátámasztásnál használták.

Szarufás tetőszerkezet

A szelemen nélküli tető esetében a fordított V 
alakban összekapcsolt szarufák csak alul támasz-
kodnak. A födémgerendák kötik össze a szaru-
fákat. Elkészítéséhez szakismeret szükséges. Er-
délyben és a Felső-Tisza-vidéken évszázadok óta 
ezt a tetőszerkezetet alkalmazzák.

Tetőformák

A különböző tetőtartó szerkezetek meghatároz-
ták, hogy milyen tetőformát tudtak kialakítani 
a házon.

A hosszúágasos-szelemenes tetőtartó szerke-
zet mellett csak nyeregtetőt építhettek, hiszen az 
ágasfa felnyúlt a tetőgerincig. Ilyenkor a két te-
tővéget vesszőfonattal, karóvázas tapasztott sö-
vénnyel vagy deszkával zárták le. Ez a tetőforma 
főleg az Alföldön volt jellemző.

Az ollóágas alkalmazása lehetővé tette a kon-
tyos tető kialakítását. Ebben az esetben a tető 
négy oldalról borult rá a falazatra.

A Dunántúlon a kontyos tető és változata, a 
csonkakontyos forma terjedt el.

nyeregtető

kontyos tető

csonkakontyos  
tető
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füstlyukas  
tető

vízvetős  
tető

sátortető

A szarufás tetőtartószerkezet mellett is a kon-
tyos tetőt alkalmazták. Erdélyben magas, me-
redek tetőt építettek, az északi területen pedig a 
kontyos tető füstlyukas változata vált általánossá. 
A homloktető maradványaként alakult ki a víz-
vetős tető. Ez a védőszerkezet elsősorban a palóc 
vidéken volt jellemző.

Tornác

A kontyos tető egyik fajtája a sátortető is. 
Ilyenkor nincs tetőgerinc, hanem a négy oldal 
egy csúcsban találkozik. Elsősorban a négyze-
tes alaprajzú házakra, főleg az utóbbi idők tég-
laházaira jellemző.

Minden tetőformánál a falazat védelmét a 
széles ereszalja biztosította, amit tovább széle-
sítve oszlopokkal támasztottak alá. Így alakult 
ki a tornác*.

A népi építészet táji jellegzetességei

A különböző alapanyagok felhasználásából, illet-
ve ezek megmunkálásából adódóan kialakultak 
a területi különbségek. A 17–18. századtól meg-
kezdődött a házak táji elkülönülése, amelynek 
nyomán a néprajzi szakirodalom hét különböző 
házterületről beszél a Kárpát-medence terüle-
tén. Mi ezek közül négy jellegzetes területet is-
merünk meg, általános elnevezéssel.

Alföldi (középmagyar) házterület

A legkiterjedtebb házterületen a földfalak mellett 
a cölöpvázas sövényfalak is jellemzőek voltak, fő-
leg a vízjárta területeken. Nagyrészt nyeregtetőt 
építettek szelemenes szerkezettel, amelyet hosszú 
és rövid ágasok tartottak. A tetőt náddal vagy Alföldi ház (Átány)
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