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Bevezetés

A népi építészet tanulmányozása a népművészeten belül az egyik leginkább foglalkoztatott

témakör napjainkban.

Az szakdolgozatomban Feketepatak történetének tanulmányozására, illetve a község népi

építészete kutatásának és megismerésére törekedtem. Az előző években Feketepatak építészetével, a

házak  külső  felépítésével,  gazdasági  építmények  vizsgálatával  foglalkoztam.  Idén  pedig  úgy

döntöttem, hogy a szakdolgozatom utolsó része a lakáskultúráról szóljon. Így ebben az évben ezt

kutattam,  azon  belül  is  leginkább  a  ház  felépítésével,  a  bútorok  elhelyezésével  és  magukkal  a

bútorokkal. Azért választottam ezt a témát, mert Feketepatakon több rokonom is él és érdekel a falu

története.  Másrészt  azért  választottam  ezt  a  kérdést,  mert  érdekel  a  népi  építészet  és  annak

motívumai, szeretem az idős emberek történeteit hallgatni és a kutatásom során lehetőségem volt

erre is.       

Így a kutatás során azt a célt tűztem ki, hogy egyrészt összegyűjtsem és áttanulmányozzam

azt  a  szakirodalmat,  tudományos  munkákat,  amelyek  Feketepatakkal  és  annak  történetével

foglalkoznak, majd bennük található adatok és információk alapján összefoglaljam mindazt, amit a

magyar történetírásban már megírtak a településről és annak múltjáról. Másrészt az szakdolgozatom

célja kutatni a hagyományos feketepataki parasztporta hagyományos házait, gazdasági építményeit,

bútorait és megismerni azt. 

Kutatásom feladata, hogy megismertessem munkámban Feketepatak népi építészetét. Ezen

kívül külön kitérjek még a település szerkezetére, az udvarra, a gazdasági építményekre, bútorokra

és  azok  elrendezésére  is.  Mindezt  pedig  alátámasszam  végül  fényképekkel.  Viszont  sajnálatos

módon nem sikerült kitérnem külön a különböző terményfeldolgozó épületekre, a borpincékre és a

tüzelőberendezésekre sem. 

Azért tartom fontosnak a téma kutatását, mivel egy közelebbi képet szeretnék kialakítani a

településről és annak népi építészetéről, és szeretném nemcsak megismerni, de meg is ismertetni

annak történetét másokkal.

A kutatott témám három fejezetből tevődik össze.

Az első fejezetben a rendelkezésünkre álló magyar nyelvű szakirodalom áttekintése révén

bemutatom, hogy azok Feketepatakkal és annak múltjával kapcsolatban milyen információkat és

adatokat tartalmaznak, ezen kívül a Kárpát-medence és Feketepatak népi építészetével foglalkozó

szakirodalmat is bemutatom.

6



A  második  fejezetben  Feketepatak  történetét  írom  le,  amelyeket  a  magyar  nyelvű

történetírásból sikerült összegyűjtenem Feketepatakkal és annak múltjával kapcsolatban.

A  harmadik  fejezet  teljes  egészében  Feketepatak  népi  építészetének  kutatására  van

szentelve. Elsősorban magát a települést elemeztem, majd ezután következett a gazdasági épületek

jellemzése és a harmadik fejezetem harmadik pontja pedig a lakáskultúra és lakásberendezés, tehát

a hagyományos paraszti ház felépítése és bútorzata.

Az szakdolgozat megírásához változatos szakirodalmat használtam fel, fotókat készítettem

és ezen kívül a településen élő emberek válaszait is belefoglaltam a munkámba. Tehát a kutatási

módszereim között  szerepelnek a helyszíni szemlék, terepbejárások, a helyi  lakosokkal készített

interjúk, irányított beszélgetések.

Összeségében munkám a témával kapcsolatos szakirodalom feldolgozására, az adatközlők

elmondásainak  feldolgozására  és  a  fényképes  dokumentáció  áttanulmányozásásra  épül,  melyek

alapján megkíséreltem levonni a község népi építészetével kapcsolatos következtetéseimet.

I. FEJEZET
A témával foglalkozó szakirodalom áttekintése
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1. 1. Feketepatak történelmével foglalkozó szakirodalmak rövid áttekintése

Nem mondhatni,  hogy Feketepatak  történetével  sok kutató  és  történész  foglalkozott.  A

kutatásom folyamán összesen öt olyan munkát tekintettem át, amely Feketepatak történelmével is

foglalkozik és lényeges információt közöl a településre vonatkozólag. 

Először is György Horváth László és Lajos Mihály A hömlöc lábánál: Salánk, Feketepatak

és Verbőc történetéből1 című falumonográfáját szeretném megemlíteni, amelynek egy külön fejezete

szól Feketepatak történetéről és eléggé részletesen le is írja azt. A szerzők egész a XIII. századtól

kezdve  írják  le  a  történetét,  hogy  1260-ban  említik  először,  a  tatárjárástól  kezdve  a  Rakóczi-

szabadságharcig, majd az 1848/49-es forradalom és szabadságharcon keresztül a kiegyezésig leírják

mit  kellett  átélniük  a  falu  lakóinak.  Leírja  mennyi  áldozatot  követelt  az  első  és  második

világháború,  a  zsidó  lakosság  deportálása,  valamint  az  elhurcolások.  Ezen  kívűl  a  református

egyházközségről is írnak néhány szót. 

A második  alapműnek  számító  munka  Botlik  József  és  Dupka  György  Magyarlakta

települések  ezredéve  Kárpátalján2 című könyvét  szeretném megemlíteni,  amelynek  szintén  egy

külön  fejezete  eléggé  részletesen  tárgyalja  Feketepatak  múltját,  lakosságszámát,  nevének

magyarázatát, gazdaságát, hitéletét, anyanyelvi intézményeit, emlékhelyeit és nevezetességeit is. A

szerzők  először  a  település  jelenlegi  elhelyezkedését  írják  le,  hova  tartozik  közigazgatásilag.

Következő alpontban a falu lakosságszámával kapcsolatban közölnek statisztikai adatokat az 1910-

es  évtől  kezdve  egészen  1991-ig,  ezután  pedig  a  falu  nevének  eredetével  és  változásaival

foglalkoznak. Ezután ismertetik Feketepatak történetét, viszont itt sokkal rövidebben, mint az előző

munkában. A település gazdaságának leírása után a hitéletét összegzi két mondatban. Anyanyelvi

intézményei kapcsán elmondják, hogy a verbőci magyar tannyelvű iskola a Feketepataki lakosoké

is, és valójában az egész jelenkori történelem teljesen összefonódik egymással.

Szabó István Ugocsa megye3 című monográfiában szintén találunk említést Feketepatakról.

Ebben a megye történetben hasznos adatokat találunk a településre vonatkozólag is. A település

földrajzi elhelyezkedéséről, lakosság növekedéséről, múltjáról is találunk benne említést.

1 GYÖRGY Horváth László-Lajos Mihály: A hömlöc lábánál: Salánk, Feketepatak és Verbőc történetéből: 
falumonográfia. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1998.
2 BOTLIK József-Dupka György: Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 
1993.
3 SZABÓ István: Ugocsa megye. Hatodik Síp Alapítvány-Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest-Beregszász, 1994.
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Ahhoz,  hogy a település református egyházának történelméről  tudjak meg többet,  nagy

segítséget  nyújtott  Radvánszky Ferenc  Kárpátaljai  református  templomok4 című könyve,  amely

röviden leírja a templom történetét és hogy ma milyen állapotban van.

A lágerek,  koncentrációs  táborokról  nagyon  jól  ír  Dupka  György,  Horváth  Sándor  és

Móricz Kálmán a Sorsközösség5 című munkájában. Írnak Nagy Jenőről, akit 18 évesen vittek el a

háromnapos munkára. Vele együtt több embert elhurcoltak az ukrajnai, kaukázusi es más táborokba

raboskodni.

1. 2. Népi építészettel foglalkozó szakirodalom 

Szeretném  megemlíteni  azokat  a  munkákat,  amelyeket  a  népi  építészeti  kutatásokhoz

használtam fel. 

Az első és legfontosabb munka számomra Barabás Jenő és Gilyén Nándor Vezérfonal népi

építészetünk  kutatásához6 című munkája  volt.  Nagy  segítséget  jelentett  a  helyszíni  vizsgálatok

felkészüléséhez.  A település  vizsgálatnál  nagyon  jól  felosztotta  csoportokra  azt,  hogy mit  kell

figyelembe  venni  és  azoknak  milyen  alpontjai  vannak.  A könyv  segítségével  tudtam  mit  kell

figyelembe venni a vizsgálandó épületek kiválogatásánál és szemlézésénél, esetleg mik okozhatnak

nehézséget a kutatás során. 

A másik fontos munka, amely segített a kutatásban az Dr. Dám László Építészeti régiók a

Kárpát-medencében7 című munka,  amely  a  Kárpát-medence  történeti  földrajza  című  könyvben

található, magát a könyvet Frisnyák Sándor szerkesztett. A munkában nagyon jól fel vannak osztva

az építészeti régiók, de ezen kívül még előtte egy rövid összefoglalót ír, hogy mióta kutatják a népi

építészetet  Magyarországon  és  hogy a  néprajzi  kutatások  mellett  ma  még  milyen  tudományok

foglalkoznak ezzel. Ahogy Dr. Dám László a munkájában, úgy Bátky Zsigmond az Építkezés8 című

munkájában is leírja, hogy öt házvidék típus létezik: keleti magyar vagy erdélyi, északi magyar

vagy palóc, középmagyar vagy alföldi, nyugati magyar vagy közép-dunántúli és déli magyar vagy

alsó-dunántúli.  Mindkét  műben jól  jellemzik ezt  az  öt  típust,  amelynek segítségével  én  is  meg

tudtam állapítani, hogy Feketepatak hová tartozik. 

4 RADVÁNSZKY Ferenc: Kárpátaljai református templomok. Tárogató Kiadó, Ungvár-Beregszász, 2000. 
5 DUPKA György–HORVÁTH Sándor-Móricz Kálmán: Sorsközösség. Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1990.
6 BARABÁS Jenő–GILYÉN Nándor: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1979.
7 DR. DÁM László: Építészeti régiók a Kárpát-medencében. In A Kárpát-medence történeti földrajza. Szerk.: Dr. 
Frisnyák Sándor. Nyíregyháza, 1996.
8 BÁTKY Zsigmond: Építkezés. In: A magyarság néprajza, I. Budapest, 1941.
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Ezeken kívül a már fentiekben említett György Horváth László és Lajos Mihály A hömlöc

lábánál: Salánk, Feketepatak és Verbőc történetéből9 című falumonográfiában remekül jellemzik a

hagyományos népi építkezést a három adott faluban, ami  lényegesen fontos a kutatásomhoz. 

Hrozdova10 könyvéből is fontos információkat szedtem. Itt írja, hogy a vidékünkön kutató

szovjet etnográfusok az udvarok 3 típusát különböztették meg. Amelyek közül Feketepatak udvarai

általában a masodik csoportba tartoznak, tehát soros udvar a jellemző.

Dr. Dám László  Építkezés11 című munkájából rengeteg információt szerezhettem. Innen

tudtam meg például, hogy a gazdasági építményeket két nagy csoportba lehet sorolni: az állattartás

és a földművelés építményei.  Ezután pedig mindent külön részletekre bontva jellemez. Ennek a

könyvnek segítségével tudtam meg rengeteg mindent az istállókról, kukoricagórékról, a különböző

ólakról, azok felépítéséről, szerkezetéről. 

Következő fontos mű, amelyet egész kutatásom során használtam, a már említett Barabás

Jenő-Gilyén Nándor páros következő könyve a Magyar népi építészet12, amelyet 2004-ben adtak ki.

A könyvben egy egész külön fejezet van szentelve a gazdasági épületeket számára, melyben először

egy általános jellemzést  ad,  majd  pedig  külön jellemzi  külön mindegyiket.  Fontos,  hogy innen

tudtam meg például, hogy a különböző gazdasági építmények megnevezései honnan is erednek,

mikor voltak először említve és hogyan terjedtek el a térségünkben. 

Ezen kívül még több információt szereztem Baráth János  Magyar népi építészet13 című

könyvéből,  amelyet  a  Móra  könyvkiadó  adott  ki  1982-ben.  Ebben  a  könyvben  röviden  és

egyszerűen  megtalálható  a  főbb  gazdasági  építmények  jellemzése,  és  azokhoz  külön-külön

ábrázolás is csatolva van.

1.3. A lakáskultúrával és lakásberendezéssel  foglalkozó szakirodalom

Ebben a kérdésben a legtöbb információt elsősorban Balassa Iván főszerkesztésével kiadott

Magyar  néprajz  IV.14 része  szolgáltatta  számomra,  melynek  címe  Életmód.  A könyvben  külön

fejezet van szentelve az építészetnek és külön magának a lakáskultúrának. Csoportosítja és külön-

lülön jellmezi is a bútorokat, amely nagy segítségemre volt a szakdolgozat megirásában.

9 GYÖRGY HORVÁTH László–LAJOS Mihály: A hömlöc lábánál: Salánk, Feketepatak és Verbőc történetéből: 
falumonográfia. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1998. (a továbbiakban: GYÖRGY HORVÁTH László-LAJOS Mihály 
1998)
10 ГРОЗДОВА И.Н.: Этническая специфика венгров Закарпаття – В кн.: Карпатский сборник. Издательство 
«Наука», Москва, 1972.
11 DR. DÁM László: Építkezés. Debrecen, 1992.
12 BARABÁS Jenő–GILYÉN Nándor: Magyar népi építészet. 2004
13 BARÁTH János: Magyar népi építészet. Kolibri könyvek, Móra könyvkiadó, 1982.
14 BALASSA Iván: Magyar Néprajz IV. Életmód. Akadémia Kiadó. Budapest, 1997.
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A másik fontos mű, amely segített  a kutatásban, az a K. Csilléry Klára  A magyar nép

bútorai15 című könyve. Ez a könyv segített megértenem, hogyan is voltak a bútorok elhelyezve a

lakóházban. Ezenkívül a népi bútorok múltjának is külön fejezetet szentel. K. Csilléry Klárának

még egy művét felhasználtam a munkám során,  A maconkai szék16 című munkáját. Viszont ebből

csak egy kisebb részt használtam fel, amely a székek elnevezéséről szól, de mégis nagy segítség

volt. 

Balassa  Iván  –  Ortutay  Gyula  Magyar  néprajz17 könyve  szintén  segítséget  nyújtott

számomra. Innen szereztem az alaptudásom, mely alapján megtudtam, milyen is volt a lakóházak

beosztása és hogy milyen is volt a lakóépületek bútorzatának rendje. 

A Viski  Károly  által  szerkesztett  A magyarság  néprajza  I.18 kötetének  Bútorzat című

fejezetében is több fontos információt találtam. Sajnálatos módon azonban a könyvet teljesen nem

tudtam beszerezni, de már ez a kisebb része is sokat segített. 

Ratkó Lujza  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete19 című munkáját először nem

vettem figyelembe, hisz a kutatott területem nem is tartozik bele a könyv által elemzett területbe.

Viszont miután úgy döntöttem mégis átnézem, rájöttem, hogy rengeteg értékes információt ír le

általánosan is a népművészetről. Például nagyon jól és egyszerűen csoportosítva vannak a bútorok,

s mind külön-külön jellemezve vannak. 

Az  előbbiekben  említett  szakirodalmak  számítottak  számomra  a  legfőbbeknek  a  III.

fejezetem utolsó  alpontjának  kidolgozása  alatt,  viszont  ezeken  a  szakirodalmakon  kívűl  kisebb

részleteket felhasználtam még több műből is, ilyen például: Bocskor Áron  Öregakli krónikája20,

Sándor Iván Néprajzni múzeológiánk kezdetei21, Domanovszky György Magyar paraszti bútor22 és

Bodnár Zsuzsanna23. 

15 K. CSILLÉRY Klára: A magyar nép bútorai. Corvina Kiadó. Budapest, 1972.
16 K. CSILLÉRY Klára: A maconkai szék. In: Etnographia, LIX. évf. 1948.
17 BALASSA Iván – ORTUTAY Gyula: Magyar néprajz. Corvina Kiadó. 1979.
18 VISKI Károly: Bútorzat. In: A magyarság néprajza. I. Budapest, 1941.
19 RATKÓ Lujza: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete. Jósa András Múzeum. Nyíregyháza, 2014.
20 BOCSKOR Áron: Öregakli krónikája. I-III. Kézirat, 2008.
21 SÁNDOR Iván: Néprajzi múzeológiánk kezdetei. 1953.
22 DOMANOVSZKY György: Magyar parasztbútor. Budapest, 1942.
23 BODNÁR Zsuzsanna: Egy kárpátukrán falu lakáskultúrája. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XIX. Miskolc, 
1980. 
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II. FEJEZET
Feketepatak története

Minden munka igényel  valamilyen előkészületet.  Ez  az általános  tétel  érvényes  a  népi

építészeti, műemléki vizsgálatok esetére is, ahogy azt Barabás Jenő24 is megírta. Elengedhetetlen,

hogy  a  kutatás  megkezdése  előtt  tájékozódjunk  a  vizsgálandó  terület,  település  múltjáról  és

helyzetéről.

A XIII.  században Ugocsa  vármegye  egész  északnyugati  részét  Feketepatak  földjeként

említették. Maga a település eredetileg az ugocsai királyi uradalom része volt, a határa pedig-írja

Szabó István Ugocsa megye című monográfiájában-magába foglalta a Borzsa és a Szalva közötti

sík  területet,  valamint  a  Nagyszőlősi-hegység  e  területre  ék  alakban  benyúló  lejtőit.  A hajdani

királyi  uradalom  falvai  közül-amennyiben  Bacsófalva  csak  a  néphagyomány  szerint  létezett-

Feketepatak az egyetlen település, amelynek eredete egészen a XIII. század dereka-az uradalom

felbomlásának kezdete-előtti időkbe nyúlik vissza. Első írásos említése 1260-ból való.25  

Nevének magyarázata: „… 1260: Feketepotok… A magyar fekete melléknévnek és a patak

„vízfolyás” főnévnek az összetétele. A falun egy sokszor egészen kiszáradó, fekete színt mutató

patak kanyarog át.”

 A falu környékét a Tuhutum (Töhötöm) vezér törzse foglalta el, és ennek egyik ága, a

Farkas Igmánd nemzetség ütött itt tanyát. 26 

Az 1241-1242-es  tatárjárás  ezt  a  települést  és  határát  is  letarolta.  Valamivel  később,  a

század közepe táján Feketepatak elsőként szakad ki a királyi uradalomból és vált magánbirtokká. A

Szabolcs,  Szatmár  és  Bereg  vármegyékben  már  jelentős  földbirtokkal  rendelkezők  Gutkeled

nemzetségből származó Thyba comes fia Miklós a „második honalapítónak” is nevezett királyt, IV.

Bélát  követő  uralkodótól  V.  Istvántól  kapta  királyi  adományként  ezt  a  birtokot,  amit  aztán  a

nemzetség Szamos-menti régebbi birtokairól és más vidékről származó jobbágyokkal telepített be;

ezek építették újjá a tatárok által elpusztított falut, megalapították Salánkot, Komjátot, Felső- és

Alsó Karaszlót.27

24 BARABÁS Jenő–GILYÉN Nándor: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1979.
25 GYÖRGY HORVÁTH László–LAJOS Mihály: A hömlöc lábánál: Salánk, Feketepatak és Verbőc történetéből: 
falumonográfia. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1998. (a továbbiakban: GYÖRGY HORVÁTH László–LAJOS Mihály 
1998)
26 BOTLIK József-DUPKA György: Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 
1993. (a továbbiakban: BOTLIK József–DUPKA György 1993)
27 GYÖRGY HORVÁTH László–LAJOS Mihály 1998.
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Határa ekkor még-miként az 1295. évi határjárásból megállapítható-jóval nagyobb volt, s

felölelte Ugocsa megye egész északnyugati részét a Beregi határszélig.28

Feketepatak birtoklásáért Thyba fia Miklósnak perbe kellett szállnia az előző birtokossal.

Ez a per 1295-ben megegyezéssel végződött:  Miklós 60 márka lefizetése ellenében megkapta a

kizárólagos tulajdonjogot. Ezt követően Thyba utódai, a Gacsályi, Salánki Atyai, majd a Rozsályi

Kun családok birtokolták Feketepatakot. Még később, a férfiág kihaltával az uradalom a leányági

örökösök — a Barkócziak, Károlyiak és mások — kezére került.29

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Patak (Fekete-), magyar falu, Bereg-Ugocsa vmegyében…

419 református,  6  görög  katolikus  lakja,  református  anyatemplommal.  Határa  kemény agyagos

ugyan, de termékeny, közös erdeje igen nagy, és makkot bőven ad.” 30

A feketepataki magyarság az 1550-es években vette fel  a református hitet.  Templomuk

1670-re épül fel,31 amely az 1700-as évek végén leégett. Az új, 300 férőhelyes templom alapkövét

1807-ben fektették le, építése 1848-ban fejeződött be. Tornyát 1862-ben építtették hozzá. Akkori

nagy harangját a gyülekezet saját költségén öntette 150 fontért 1781-ben. A mostani kis és nagy

harangot Egri Ferenc haragöntő készítette Kisgejőcön. A következő felírás található rajta: „Készült

Isten dicsőségére a Feketepataki református egyház híveinek közbeadakozásával”.32 A templomon

az utolsó nagyjavítás 1997-ben volt. A gyülekezet tulajdonában van egy régi múlt századbeli iskola

(1800-ás évekből), jelenleg gyülekezeti teremként használják.33   

Mint általában az ugocsai települések, Feketepatak népe is részt vett a Rákóczi–vezette

szabadságharcban. Egy 1703-ból való okmány szerint ebben az évben 20 helybeli lakos csatlakozott

a felkeléshez. Mindegyikük vitézül küzdött a haza szabadságáért, saját maga és családja sorsának

jobbára fordulásáért. A korabeli okmányok megőrizték az 1703-as pataki kurucok nevét. Egyikükre,

Pati  Mihályra  az  1705.  évi  országgyűlésbe  delegált  Újhelyi  István  és  Újhelyi  Ferenc  részére

kiállított vármegyei utasításban panasz tétetett. Nem tudni, hogyan végződött az ugocsai nemesek és

Pati Mihályék közötti viszálykodás, de maga a szembenállás ténye rávilágít a szabadságharc ügyét

kedvezőtlenül befolyásoló, áldatlan és — sajnos — feloldatlan ellentétre a nemesség és a jobbágyok

között.

28 SZABÓ István: Ugocsa megye. Hatodik Síp Alapítvány-Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest-Beregszász, 1994. (a 
továbbiakban: SZABÓ István 1994)
29 GYÖRGY HORVÁTH László–LAJOS Mihály 1998.
30 BOTLIK József–DUPKA György 1993.
31 GYÖRGY HORVÁTH László–LAJOS Mihály 1998.
32 http://www.feketepatak.eoldal.hu/cikkek/feketepatak-tortenelme/ 
33 RADVÁNSZKY Ferenc: Kárpátaljai református templomok. Tárogató Kiadó, Ungvár-Beregszász, 2000. 
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A következő század nagy mozgalma, az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc szintén

lángot  gyújtott  a  feketepatakiak  szívében.  1848  nyarának  elején  56  helybéli  lakos  lépett  a

nemzetőrség  soraiba.  Harci  kiképzéseiket  —  Csatáry  György  kutatási  eredményei  szerint  —

elsőként a nagyszőlősi Idrányi Dániel gazdatiszt vállalta el.

Az  ugocsai  nemzetőrök  ugyanezen  év  őszén  részt  vettek  az  erdélyi  harcokban,  így  a

császárpárti román felkelők által védett Oláh Lápos ostromában, ami a nemzetőrök győzelmével ért

véget. A nemzetőrcsapatok nagyobb része azonban a mai Kárpátalja területén állomásozott, mivel

egyik fő kötelességük a galíciai határ védelme volt.34

A 20. század elején Feketepatak Ugocsa vármegye Tiszáninneni járásához tartozott. 1908-

ban  nagy  tűzvész  volt,  ami  után  már  cseréppel  fedték  házaikat,  nem  pedig  szalmával.  1908.

december 22-én megnyitották a forgalom előtt  a Borzs-völgyi  kisvasútat,  mely Feketepatakot is

érintette a Komlós-Nagyszőlős útvonalon. Ezzel megkönnyítették a lakosság közlekedését. Ez még

ma is működik, rossz állapota miatt azonban a leállás fenyegeti.35

A kiegyezést követő békés fejlődés évtizedei után ezt a települést is megtépázta az első és a

második  világháború,  a  zsidó  lakosság  deportálása,  valamint  ugyanazon  év  (1944)  őszén  a

munkaképes magyar férfi lakosság elhurcolása.36

A csehszlovák időben a falu neve: Černý Potok. 37 A pataki férfiak 1944. november 18-án

dobszóra  indultak  háromnapos  munkára.  Köztük  volt  az  akkor  18  éves  Nagy  Jenő,  jelenleg

Ungváron élő nyugdíjas pedagógus is, aki naplót írt az átélt eseményekről, neki is, mint írja „csak a

nemzetisége  volt  a  bűne ahhoz,  hogy elhurcolják  az  otthonából”.  Társaival  együtt  az  ukrajnai,

kaukázusi  és  más  táborokban  raboskodott.  1946-tól  az  életben  maradottakat  fokozatosan

hazaengedték.  Az elhurcolt  férfiak  nagy része  nem látta  viszont  szülőföldjét,  csontjaik  jeltelen

tömegsírokban porlanak Szolyvától Ocsemcsiriig. A helyhatóság utasítására az 1945. július 1-jén

összeállított lista szerint 104 pataki férfi tartózkodott (1890–1926 közti születésűek) koncentrációs

táborban.  Nagy Jenő úgy tudja,  hogy 102-en  kerültek  hadifogolytáborba,  utólag  kiderült,  hogy

nyolccal  fronton pusztultak el,  22-en civilként  haltak oda,  72-en  lelkileg,  fizikailag összetörten

kerültek haza.38

Viszont  Botlik-Dupka könyve szerint 1944 őszén a sztálinisták 99 férfit  hurcoltak el  a

faluból.39 Tehát  az  adatok  nem  egyeznek  meg  mindenhol.   A lágeres  áldozatok  nevét  az  az

34 GYÖRGY HORVÁTH László–Lajos Mihály 1998.
35  http://www.feketepatak.eoldal.hu/cikkek/feketepatak-tortenelme/  
36 GYÖRGY HORVÁTH László–LAJOS Mihály 1998.
37 BOTLIK József–DUPKA György 1993.
38 DUPKA György–HORVÁTH Sándor–MÓRICZ Kálmán: Sorsközösség. Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1990.
39 BOTLIK József–DUPKA György 1993.
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emléktábla  örökítette  meg,  amelyet  az  1989-ben  megalakult  helyi  KMKSZ-alapszervezet

aktivistáinak  kezdeményezésével  helyeztek  el  a  református  templom  falán  az  elhurcoltak

hozzátartozói  1989 novemberében.  A névsorból  kiderül,  hogy a  legidősebb feketepataki  lágeres

áldozatot  ötvenéves  korában hurcoltak el  a „meghalasztó” táborokba,  négyen pedig éppen csak

betöltötték a 18. életévüket, amikor a Sztálini önkényuralom mindörökre elszakította őket a szülői

háztól.40  A második világháború frontjain 8 feketepataki lakos vesztette életét.

1946-tól ukránul Csornij Potyik, magyar falu. Közigazgatásilag Verbőchöz tartozik. A két

közösség mára teljesen összeépült.41

Lakossága 1851-ben 583 lakos, többségben református, 1862-ben a lélekszám 399, ekkor a

divatozó nyelv a magyar. 1900-ban 453 magyar élt a faluban, 10 német és 12 rutén anyanyelvű,

ezek közül 5-en voltak római katolikusok, 21-en görögkatolikusok, 418-an reformátusok és 31-en

izraeliták. 1910-ben 506-an éltek a faluban, 1921-ben 6 orosz, 474 magyar és 17 zsidó, 1941-ben 8

római  katolikus,  20  görögkatolikus,  645  református,  12  izraelita  és  3  egyéb  vallású  élt

Feketepatakon. 1989-ben kb. 900 fő magyar volt a faluban.42

Anyanyelvi  intézményei:  a  magyar  tannyelvű  verbőci  általános  iskola  egyben  a

feketepatakiaké is, hiszen a két közösség találkozásánál kiépült új központban létesült, akárcsak a

magyar  óvoda,  művelődési  otthon,  könyvtár  és  több  más  szolgáltató  intézmény.  Feketepatak

jelenkori történelme teljesen összefonódik a verbőciekével.43

       

III. FEJEZET
Feketepatak népi építészete

40 GYÖRGY HORVÁTH László–LAJOS Mihály 1998.
41 BOTLIK József–DUPKA György 1993.
42 SZABÓ István 1994.
43 BOTLIK József–DUPKA György 1993.
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A népi  építészet  (népi  építkezés)  a  magyar  néprajzi  kutatások  megközelítésében  az

élelmiszertermelő parasztság és a paraszttársadalmat kiszolgáló kézművesek építészete. Vagyis a

falun és mezővárosban élő közrendűek mindennapi életét, termelő munkáját, fogyasztását, vallási-

és közösségi életét szolgáló építmények összesége...44

Népi építészetünk rendkívül sokszínű, változatokban gazdag formavilága hosszú történeti

fejlődés  eredménye,  melynek  során  az  építészeti  képet  kialakító,  meghatározó  és  befolyásoló

tényezők  mindenhol  és  mindenkor  egyformán  hatottak  ugyan,  de  lokális  és  konkrét

megjelenésformájuk eltérő jelleggel rendelkezett és így az általuk determinált (előre meghatározott)

építészeti kultúra is más irányba fejlődött.45 

Az építészet az emberi kultúra terméke, azokhoz a társadalmi és gazdasági mozgásokhoz

kapcsolódik  közvetlenül,  amelyek  folyamatosan  hatnak  a  műveltség  alakulására.  Az  építészet

kulturális  folyamat,  amelyben  –  az  ember  és  a  természet  viszonyának  kölcsönhatásában  –  a

tényleges  társadalmi  igények,  a  technológiai  fejltség  szintje,  valamint  a  szociális  viszonyok

folyamatosan  tükröződnek.  Ezeknek  az  átalakulása  és  fejlődése  az  építészet  alakulását  is

meghatározza.46 

Ahogy  Dr.  Dám  László47 is  megírta  a  népi  építészeti  kutatások  Magyarországon  alig

százéves  múltra  tekintenek  vissza.  Tudománytörténeti  szempontból  azonban  rendkívül

figyelemreméltó, hogy már első lépésként részben az eredeti kérdések, részben a paraszti kultúra

táji tagoltságának a problémái felé fordult a kutatás érdeklődése. Viszont a hagyományos építkezés

a magyarság tárgyi kultúrájának a leginkább feltárt területe, de ennek ellenére a mai napig vannak

vitás kérdések a témával kapcsolatban. 

Feketepatak népi építészetét próbáltam kutatni és már az elején rá kellett döbbennem, hogy

nem  lesz  könnyű  dolgom,  mert  a  hagyományos  épületek,  gazdasági  épületek,  kutak  egyre

gyorsabban tűnnek el vagy alakulnak át, modernizálódnak és néhány éven belül teljesen eltűnnek,

nem lehet lesz tovább kutatni a témában, annak ellenére, hogy a Nagyszölösi járásban található a

település.  Ezen  kívül,  amikor  a  faluban  jártam  az  emberek  nem  voltak  annyira  kedvesek  és

segítőkészek, csak néhányuk engedte meg például, hogy lefényképezzem az udvarukat, a gazdasági

építményeket, mivel szégyelték, hogy milyen állapotban van, illetve hogy az anyagi hátterük miatt

nem tudnak jószágot se tartani és beszélgetni sem akart mindenki. Nagy gondot jelentett még, hogy

nagyon sok házban senki sem élt, mivel rengetegen Magyarországra költözött vagy csak kiutazott

44 BALASSA Iván: Magyar Néprajz IV. Életmód. Akadémia Kiadó. Budapest, 1997. 91. o.
45 DR. DÁM László: Építkezés. Debrecen, 1992. 211. o.
46 BALASSA Iván: Magyar Néprajz IV. Életmód. Akadémia Kiadó. Budapest, 1997. 91. o.
47 DR. DÁM László: Építészeti régiók a Kárpát-medencében. In A Kárpát-medence történeti földrajza. Szerk.: Dr. 
Frisnyák Sándor. Nyíregyháza, 1996. 199. o.
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dolgozni és míg az előző évben, a lakóház külsejét ennek ellenére is meg tudtam vizsgálni, most

erre se volt lehetőségem, mivel a gazdasági udvar a lakóház mögött van általában, a belső udvarban,

oda pedig egyedül nem tudtam bemenni. 

3. 1. Település

A  települési  vizsgálatokkal  számos  tudományág  foglalkozik.  Közöttük  mind  az

építészettörténeti  (műemléki),  mind  a  néprajzi  kutatás  rendelkezik  sajátos  feladatokkal,  annak

ellenére,  hogy  a  más  kutatási  szakágazatok  (történettudomány,  régészet,  földrajz  stb.)

tevékenységével  számos  átfedést  mutat.  Ez  természetszerűen  következik  abból,  hogy  minden

település alakulásában sok-sok történeti, társadalmi, földrajzi, gazdasági stb. tényező játszott közre,

és az előttünk álló kép igen komplex fejlődésnek az eredménye.48 

A telek  formája  és  rajtuk  az  épületek  elhelyezkedése  lényegében  megszabja  az  egész

település  rendjét.  A régi  magyar  falvak  házai  általánosan  utcasorokba  rendeződtek  vagy pedig

rendszer nélkül csoportosulva álltak egymás szomszédságában.49

Ma már a néprajzi kutatások mellett rendkívül gazdag régészeti és történeti forrásanyag is

igazolja,  hogy a  Kárpát-medencébe  érkező  magyarság  semmivel  sem rendelkezett  alacsonyabb

rendű  építészeti  tudással,  mint  általában  Kelet-és  Közép-Európa  népei.  A magyarság  építészeti

kultúrájának további fejlődését az egész népet érintő nagy történelmi eseményeken, társadalmi és

gazdasági változásokon túl, elsősorban lokális tényezők irányították. Ez az egységesnek korántsem

mondható  fejlődés  alakította  ki  a  népi  építészet  táji  változatait,  táj  típusait  azaz  az  építészeti

régiókat.50 Ahogy  Dr.  Dám  László  is  leírta  az  Építészti  régiók  a  Kárpát-medencében  című

munkájában,  Bátky Zsigmond51 öt  házvidéket állapított  meg: keleti magyar vagy erdélyi,  északi

magyar vagy palóc, középmagyar vagy Alföldi, nyugati magyar vagy közép-dunántúli, déli magyar

vagy  alsó-dunántúli  háztípusokat,  illetve  házvidékeket.  Ezek  rövid  leírásának  elolvasása  után

Feketepatak népi építészetét a harmadik nagy építészeti régióba lehetne leginkább sorolni, amit a

szakirodalom  északi  házterületnek  nevez.  A háztípus  tulajdonképpen  megfelel  a  Kelet-európai

úgynevezett  lakókamrás háznak, pontosabban annak egyik lokális  változata.  Alapformája három

helyiségből áll, háznak nevezett szobából, pitvarból és kamrából.52

48 BARABÁS Jenő–GILYÉN Nándor: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1979. 
(a továbbiakban: BARABÁS–GILYÉN 1979) 
49 BÁRTH János: Magyar népi építészet. Budapest, 1987, Móra könyvkiadó, 6. o. 
50 DR. DÁM László: Építészeti régiók a Kárpát-medencében. In A Kárpát-medence történeti földrajza. Szerk.: Dr. 
Frisnyák Sándor. Nyíregyháza, 1996. 199. o.
51 BÁTKY Zsigmond: Építkezés. In: A magyarság néprajza, I. Budapest, 1941. 108-216. o.
52 DR. DÁM László: Építészeti régiók a Kárpát-medencében. In A Kárpát-medence történeti földrajza. Szerk.: Dr. 
Frisnyák Sándor. Nyíregyháza, 1996. 199. o.
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Barabás Jenő53 szerint meg kell ismernünk a település valamennyi összetevő elemét, és

csak  azután  alakulhat  ki  megnyugtató  szintézis.   Első  sorban  az  épületek  tömörülését kell

megfigyelni.  A falu  településképének  a  lényeges  meghatározója  az  egy telken  látható  épületek

száma,  s  ezeknek  a  koncentráltsága.  Az  épületek  teret  betöltő  tömeghatását  más,  ha  sok  apró

épülettel, vagy csak egy-két nagyobb objektummal kell számolnunk. Ez a tömeghatás természetesen

függ a telekformától és annak nagyságától is, a két tényező együttesen jelentkezik, de azért külön-

külön  is  mérlegelendők.  Barabás  megírta,  hogy  három  úgymond  tömörültség  fajtát  lehet

megkülönböztetni: tömbszerű, tagolt épületrendezés és elaprózott tagoltságú. Ezek rövid leírásának

elolvasása után Feketepatakot leginkább a tömbszerűhöz lehet sorolni. Itt lényegében csak egyetlen

építmény  helyezkedik  el,  egy  tető  alá  csoportosulnak  a  különböző  funkciójú  helyiségek.  Igen

különféle korú és formájú objektumok lehetnek ezek, egészen a legprimitívebbtől a legmodernebb

megoldásokig.

Másodszor a telekformát kell megfigyelni. A telkek nagyságukban igen különbözhetnek de

formailag  különösebb  változatosságot  nem  mutatnak.  Négy  formai  változatát  lehet

megkülönböztetni:  szabálytalan telek, tömbtelek,  téglatelek,  és szalagtelek.  A kárpátaljai  magyar

falvak általában szalagtelkesek, ez jellemző Feketepatakra is.

Harmadszor az udvarelrendezést kell figyelembe venni. 11 udvar típust különböztett meg

Barabás Jenő, és ezek jellemzésének elolvasása után és az ábrázolásainak megtekintése után arra a

következtetésre jutottam, hogy Feketepatakra leginkább a soros udvar a jellemző. Itt a nagyobb

épületek  egy sorban  helyezkednek  el,  és  a  keskeny udvaron  velük  szemben  legfeljebb  apróbb

építmények találhatók.

Kész Barnabás54 is alátámasztja a PhD dolgozatában, az 1960-as évek végén a vidékünkön

kutató szovjet  etnográfusok munkájára hivatkozva,  hogy a magyar  udvarok három típusát  lehet

megkülönböztetni:

1. Az Ungvári járás falvainak többsége (a déli rész kivételével), ezen kívül Salánk és

Gyula  falvak  a  Nagyszőlősi  járásból:  egysoros  udvar,  a  ház  egybeépül  az  óllal,

színnel és nyári  konyhával.  A disznóól és tyúkól külön épültek.  A csűr a kertben

helyezkedik el. A hosszú, 30-35 m-es ház alatt pince található.
2. A Beregszászi és Nagyszőlősi járás Falvai (Salánki és Gyula kivételével), valamint

az  Ungvári  járás  déli  része:  a  háromosztatú  ház  egy  sorban,  de  külön  épült  a

53BARABÁS–GILYÉN 1979. 
54 KÉSZ Barnabás: A paraszti életmód tükröződése az ugocsai magyarság tárgyi kulturájában. PhD dolgozat. Kézirat, 
2019. 63. o.  
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gazdasági épületekkel. Az udvar első és hátsó udvarra oszlik, az előbbiben van a ház,

a csűr, a nyári konyha, a kemence, az utóbbiban a disznóól és a tyúkól.
3. A Beregszászi (Nagybereg, Jánosi) és a Nagyszőlősi járás egyes falvai: magas alapon

épült ház tágas pincével, a gazdasági épületek a kétsoros udvar túloldalán húzódnak

egymás után, szemben a házzal.

Ezek  alapján  Feketepatakot  is  a  második  típusba  lehet  sorolni,  tehát  a  soros  udvar  a

legjellemzőbb. (1. fénykép)

A településen járva magam is megfigyeltem, hogy az udvar felosztható „első” udvarra,

ahol a lakóház és a gazdasági épületek (már ahol volt) találhatóak, néhány fával és a szőlőlugassal,

és „hátsó” udvarra, ami a kert, gyümölcsfákkal és zöldségekkel, valamint úgynevezett „fóliákkal”.

Ez néhány háznál külön volt kerítve kapuval/kerítéssel, de volt néhány eset  ahol egybeolvadt a két

udvarrész. (2. fénykép)

Barabás Jenő55 szerint negyedszerre az  utcabeépítettséget kell figyelembe venni, mivel a

falukép  kialakításában  meghatározó  erejű,  hogy  a  lakóházak  az  utcához  viszonyítva  miként

helyezkednek el a telken. Az összes típus elolvasása és ugyanúgy az ábrák megtekintése után a

kutatott településre az előkertes beépítés a legjellemzőbb. A leírás alapján itt a házak már többé-

kevésbé merőlegesek az útra, de előttük egy-négy méteres kiskert található. 

Következő  lépésben  az  utcahálózatot  kell  figyelembe  venni.  A  településformák

vizsgálatának ez a része a legkidolgozottabb. Bár kétségtelen hogy az utcák a településnek igen

karakterisztikus elemei, mégis túlzás azokat egyedül az úthálózat rendszerével jellemezni. Fennáll

olyan probléma is, hogy a formai tagolása földrajzi, néprajzi szakirodalomban meglehetősen eltér,

vagy ugyanazon a típusok jelölésére más-más terminusokat alkalmaznak. Barabás Jenő szintén a

Vezérfonal  népi  építészetünk  kutatásához című  könyvben  remekül  összefoglalta  az  utcahálózat

típusait és jellemzését. Ezek közül a típusok közül az  orsós falu  a legjellemzőbb Feketepatakra,

mivel  ezen a  településen is  orsószerűen kiöblösödik  az utcarész,  ahol  templom és  gazdabolt  is

található.(3. fénykép) Viszont egyben a  több utcás falu  típus is jellemző erre a településre, mivel

kisebb mellékutak is találhatóak a faluban. 

3. 2. A lakóház

A salánki, pataki és verbőci építészeti stílus nem különül el az átlag kárpátaljai vagy más

magyarlakta vidék stílusától, ennek ellenére figyelemre, vizsgálódásra méltó. Az igazi népi építészet

55 BARABÁS–GILYÉN 1979.
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stílusjegyeit a régi tornácos parasztházak jelenítették meg. Sajnos a szovjet érában a legtöbb régi

paraszt házat lebontották vagy olyan nagy mértékben átalakították,  hogy elvesztették jellegzetes

arcukat, értékeiket.56

Már a vizsgálandó épületek kiválogatása is nagy körültekintést igényelt a számomra, mivel

szinte mindegyik ház fel van újítva Feketepatakon, vagy a „másik oldalon” olyan rossz állapotúak a

házak a faluban, amelyekben már nem is lakik senki, hogy mondhatni életveszélyesek. 

Barabás  Jenő57 is  megírta:  „A tüzetes  megvizsgálásra  kerülő  épületek  kiválasztása  két

okból  is  nagy  körültekintést  igénylő  feladat.  Egyik  ok  a  válogatás  szempontjainak  sokfélesége,

bizonyos mértékben a kiforratlansága, tehát nézetkülönbségek, másik az objektív nehézségek sora.”

György Horváth  László  és  Lajos  Mihály  falumonográfiájukban figyelmet  szentelnek  a

hagyományos  salánki,  verbőci  és  feketepataki  népi  építkezésnek  is.  A szerzőpáros  az  1909-es

születésű,  özvegy Lőrinczné Derceni  Margit  elmondására támaszkodott,  aki  egy 1902-ben épült

parasztház építőinek leszármazottja volt.  Tőle tudták meg, hogy a térség falvaiban az 1908. évi

nagy pataki és verbőci tűzvészek után, tehát az 1910-es évektől kezdték a házakat a gyúlékony

szalma  helyett  cseréppel  fedni.58 Ez  a  mai  napig  megmaradt,  Feketepatak  szinte  minden  háza

cseréppel van fedve. Ezek majd a képeken is megfigyelhetőek lesznek. 

A lakóházak kiválasztása után, újra visszamentem a kiválasztott épületekhez és próbáltam

beszélni  az  ott  lakókkal.  Ahogy  Barabás  Jenő59 is  írta:  „A  konkrét  épület  vizsgálatok  végső

eredménye az, hogy világosan áll előttünk az objektum építési története, a jelenlegi helyzetet pedig

pontosan rögzítjük rajzokkal, fényképekkel és szöveggel. Nem elegendő tehát csupán a jelenlegi

állapot  érzékelése,  figyelni  kell  a  változásokra  a  megállapítható  korábbi  helyzetre,  mert  elég

csekély azoknak a száz évnél idősebb épületeknek a száma amelyek semmi átalakításon nem mentek

át.  A  változások  pontos  idejét  ugyan  nem  mindig  tudjuk  megállapítani  de  a  tényét  és  relatív

kronológiát  már  inkább;  és  ez  is  nagyon lényeges.”  Épp ezért  próbáltam beszélni  minden ház

tulajdonossal, ott lakóval, megkérdeztem mióta élnek az adott házban, mikor épült, így nézett-e ki a

legelején is, vagy azóta átépült, néhányukkal sikerült beszélni, azok a beszélgetések hasznosak is

voltak,  mivel  elmeséltek mindent  amit  tudtak  a  házukról.  Viszont  sok háztulajdonos nem akart

beszélni,  csak  megengedték,  hogy lefényképezzem az  épületet,  ezen  kívül  rengeteg  üresen  álló

házat is találtam, ami rossz, nem csak a kutatás miatt, hanem mert rá kellett döbbennem mennyien

hagyják itt a hazájukat, házukat és költöznek el a jobb megélhetés miatt. Sajnos ezekről a házakról

nem tudtam információt szerezni, csak képet készítettem róluk.

56 GYÖRGY HORVÁTH László–LAJOS Mihály 1998. 128. o.
57BARABÁS Jenő-GILYÉN Nándor: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1979. 
58 GYÖRGY HORVÁTH László–LAJOS Mihály 1998. 128. o.
59BARABÁS Jenő-GILYÉN Nándor: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1979. 
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György Horváth László és Lajos Mihály írja, hogy a parasztházak tornácosak voltak, a

tornác pedig fából készült, s olykor díszítéseket is faragtak beléjük. A ház külső részén a rédely

vagy tornácfal  volt  a  legdíszesebb.  A tornácon  nyáron  virágok  pompáztak,  főleg  a  ház  elülső

homlokzata felől. Télen itt szárították a felfűzött dohányt, pirospaprikát és kukoricát. A tornác az

udvar  felől  volt  hozzáépítve  a  házhoz,  ám a  módosabb  parasztok  az  utcafront  elé  is  építettek

tornácot.60 Ez  Feketepatakon  is  megfigyelhető  volt,  a  tornácon  virágok  voltak,  és  mindenféle

lomokat is ott tartottak az emberek. 

Amikor  második  alkalommal  utaztam  Feketepatakra,  már  a  kiválasztott  épületekhez

mentem és próbáltam beszélni az ott lakókkal. Az első ház (4. fénykép) előtt egy néni ült, elmondta,

hogy egy fél éve volt agyvérzése, de kedves volt, nem küldött el. Azt mondta körülbelül 1948-ban

épülhetett a ház, a szülei építették, amikor ő még nagyon kicsi volt. A második házban (5. fénykép)

szintén egy öreg néni fogadott, aki beengedett a szobájába, mivel már nem tud járni. Elmondta,

hogy az apja építette a házat,  miután hazajött  Grúziából,  a lágerből,  1948-ra lett  kész és akkor

költöztek oda a hosszú házból, ahol az anyja élt a nővérével. Elmondta, hogy az első házrész volt az

övék (egy szoba), közepén volt a közös konyha, és hátul volt a nővér és a családja, szintén egy

szobában.  Sajnos  ezt  a  hosszú  házat  azóta  lebontották.  A harmadik  háznál  (6.  fénykép)  egy

középkorú asszonnyal sikerült beszélnem, aki azt mondta az 1950-es években épült a ház, de több

információra már nem emlékezett és a szülei, akiktől örökölte a házat már nem élnek. De ahogy a

fényképen is megfigyelhető az épület egy 10x10-es ház, ami már a modernebb stílushoz tartozik,

nem követi a hármas felosztást sem. A következő ház (7. fénykép) eléggé lakatlannak tűnt és a

szomszédok meg is erősítették, hogy nem lakik jelenleg senki benne. Régen egy Ferenc nevű öreg

bácsi élt itt egyedül, de már kb. 10 éve meghalt és azóta a ház lakatlan. De kívülről meg lehetett

figyelni,  hogy régi  stílusú ház,  a  tetőzete  pedig kontyos,  ami  négy azonos vagy eltérő hajlású,

összemetsződő tetősíkkal és gerinccel határolt tetőt jelent. Az ötödik ház (8. fénykép) a legrégibb

azok  közül  az  épületek  közül,  amelyek  tulajdonosaival  beszélhettem.  Egy  83  éves  nénivel

beszéltem, aki épp szőnyeget mosott az udvaron. Ő mondta, hogy 1920 körül épült a házuk, de lehet

még annál korábban is. Az ő szülei építették, de pontosan nem tudja mi okból, mert akkor ő még

nem  élt.  A testvérei  mind  elköltöztek  más,  távoli  országba  és  ezért  maradt  meg  a  ház  neki.

Különlegesség  még  ennél  a  háznál,  hogy  a  tornác  az  lopott  tornác,  ami  azt  jelenti,  hogy  az

oldaltornác fele beépítésre került, így nyerve teret a háznak, de gyakran megesik az is, hogy a másik

végét is elfalazzák és ezzel jön létre a kétsoros lakóház. Szintén ő mondta el, hogy a mellette levő

ház (9. fénykép) 1925-ben épült, régebben egy tábla is fel volt rá függesztve, amin ez a dátum volt

írva,  de  azóta  a  házat  felújították  és  a  tábla  lekerült  róla,  sőt  most  nem is  lakik  ott  senki.  A

60 GYÖRGY HORVÁTH László–LAJOS Mihály 1998. 128. o. 

21



következő háznál (10. fénykép) kiderült,  szintén nem lakik senki,  emiatt sajnálatos módon nem

tudtam semmi információt szerezni róla. Annyit tudni lehet róla, hogy régen a vájogház vakolatára

cserépdarabokat ragasztottak, hogy a pucolás jól ráragadjon, de van akinek már nem volt pénze

bepucoltatni a házat, így úgy maradt egyszerűen cserépdarabokkal, mint az adott ház is. Ma már

többen hiszik azt, hogy ezt direkt csinálták meg ilyennek és ez egy régi díszítési mód, de ez nem

igaz. A következő ház (11. fénykép) előtt szintén egy idős hölgy ült, tőle tudtam meg, hogy a ház

1960-ás évek elején épült, de többet nem tudott mondani, mivel a ház igazából nem az övé, hanem

egy 43 éves férfié, aki mentális beteg és ez a néni gondozza őt. Az utolsó ház (12, 13. fénykép),

amelyet jobban megfigyeltem, egy nagyon romos ház. Elölről csak a falai maradtak meg, az sem

teljesen. Hátul található egy kisebb épület, nyári konyhára hasonlító, itt  lakik a család. Beszélni

szerettem volna velük, viszont ők nem akartak, a képet is csak hosszú kérlelés után engedték meg

hogy  elkészítsem,  mivel  nem  akarták,  hogy  mások  is  lássák,  hogy  ők  kénytelenek  ilyen

körülmények között élni. Az unokatestvéremtől viszont megtudtam, hogy régen itt egy Fenyvesi

nevezetű ember élt itt az anyjával, mikor ők meghaltak, egy feketeardai árvízkárosult költözött ide a

családjával, akit Ivánnak hívnak. A családja később otthagyta, ő elzülött és hagyott tönkre menni

mindent.

A már fentebb említett György Horváth László és Lajos Mihály a falumonográfiájukban61

remekül  leírják a  hagyományos salánki,  verbőci  és  a  számunkra legfontosabb feketepataki  népi

építészet jellemzőit: „Az alapot kőből rakták, amit a salánki kőbányából termeltek ki és szekerekkel

szállítottak haza. A házépítés főleg a család dolga volt és különösebb szaktudást nem igényelt. A

gazda tölgyfát vágott ki a salánki erdőből, aztán egyszerű ácsmunkával gerendákat és szarufákat

készített.  Az  alapkövekre  talpfákat  vagy  talpgerendákat  fektettek,  ezekbe  csapolással  lábakat

helyeztek,  amelyekre  csapok  rögzítésével  ráhelyezték  a  tetőszerkezetet.  A  tetőszerkezetet  tartó

gerendák  alá  azonnal  feltették  a  mestergerendát.  Ha  a  gerendákat  külön  ácsmester  készítette,

azokba belevéste saját monogramját.  A mestergerendák néhány példányát ma is  láthatjuk nyári

konyhákban és hagyományos házakban. A házépítés alatt lényegében csak az ácsmunkához kellette

szakértelem; a többi munkát a család és a rokonság végezte el. Ha jól dolgoztak, egy- két nap alatt

felhúzták  a  házat.  A  tetőszerkezet  felállítása  után  a  talpgerendákra  vesszőből  készítettek

kerítésszerű falat, amit aztán sárral raktak fel. A mestergerenda mindig középre került, ez tartotta

az egész ház vázát. A pacsitos sövényfal felrakásakor a sarat szalmával vagy polyvával gondosan

összekeverték, hogy jobban tartson, „fogjon”. A tetőre szalmát raktak, majdhogynem varrtak. A

sűrűn rögzített szalma megóvta az épületet a beázástól. A tetőt sátorszerűen képezték ki, lehetőleg

minél magasabbra, hogy meredekebb legyen; így a téli nagy havazások idején kevesebb hó maradt

61 GYÖRGY HORVÁTH László–LAJOS Mihály 1998. 128. o.
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meg. A padra elhelyezett gerendákra felülről deszkát fektettek és azt sárral tapasztották be, éppúgy,

mint a ház földpadlóját. Ezt az ősi szerkezetet csak többszöri tűzvész után változtatták meg, amikor

a pacsitos házakat és szalmatetőket vályogfalra és cseréptetőre cserélték. Többnyire ma is ezekből

az anyagokból építkeznek, azzal a különbséggel, hogy ma már nem ritka a tégla és előre gyártott

betonelemek felhasználása sem. A tetőcserepet sok helyen pléhfedéllel cserélték ki.”

3. 3. Gazdasági építmények 

A mai  parasztporták  változatos  épületállományát  tekintve  különösnek  tűnik,  hogy  a

gazdasági épületek múltjáról, középkori gyökereiről milyen keveset tudni. Ennek egyik oka, hogy a

korabeli  források  nem tartották  említésre  érdemesnek  e  kisebb  értéket  képviselő,  sokszor  csak

hevenyészett  épületeket.  Pedig  valószínűnek  kell  tartani,  hogy  már  a  XII-XIII.  században,  a

telekrendszer  kialakulása  idején  megjelent  a  lakóház  mellett  valamilyen  egyszerű,  több  célú

gazdasági épület, sövényfalas, részben nyitott oldalú fészer, amely a házkörüli kezes jószágnak, a

lakásban nem férő terménynek, szerszámoknak védelmet adott.62 Dám László szerint a gazdasági

építményeket-a gazdasági élet alapvető területeinek figyelembevételével-két nagy csoportba lehet

sorolni:

1. Az állattartás építményei
2. A földművelés  építményei  (termény-és  takarmánytárolók,  a  szőlészet  és  borászat

épületei)63

 Állattartási épületek az akkor még általános ridegtartás miatt nem alakultak ki a ház körül

nagyobb  számban,  bár  a  földesurak  hatalmaskodásairól  szóló  oklevelekben  néha  istállókról  is

olvashatunk. A földművelés  kezdetlegessége és az állattartás melletti  kisebb jelentősége miatt  a

későbbi  változatos  termény  feldolgozó  és  tároló  épületek  sem terjedtek  még  el.64 A gazdasági

építmények  nemcsak  építészeti  vonatkozásban,  hanem  az  ember  gazdasági-társadalmi

tevékenységének szempontjából is szerves egységet alkotnak a lakóházzal. A melléképületek száma,

elhelyezése,  a  lakóházhoz  való  viszonya,  nagysága  és  funkcióbeli  megoszlása  mindenkor  hű

visszatükrözője  a  paraszti  gazdálkodás  és  társadalom adott  rendjének.65 A kutatók  egybehangzó

véleménye szerint a késői  középkorból ismert  három-és többosztatú házak harmadik és további

helyisége raktározásra szolgáló kamra,  esetleg istálló volt.66 Az állattartás építményeinek formai

gazdasága  nemcsak  az  alkalmazott  építőanyag  és  technikák  sokféleségében  az  építészeti

hagyományokból fakad, hanem azt elsősorban az állattartás típusa, a tartásmód befolyásolja.67

62 BARABÁS Jenő-GILYÉN Nándor: Magyar népi építészet. 2004. 33 o.
63 DÁM László: Építkezés. Debrecen, 1992. 177 o.
64BARABÁS Jenő-GILYÉN Nándor: Magyar népi építészet. 2004. 33 o.
65 DÁM László: Építkezés. Debrecen, 1992. 177 o.
66BARABÁS Jenő - GILYÉN Nándor: Magyar népi építészet. 2004. 33-34. o.
67DÁM László: Építkezés. Debrecen, 1992. 177 o.
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A  pásztorépítmény,  ahogy azt  a  Barabás  – Gilyén páros is  leírja,  eredetileg a „karám”

jelentésű  ótörök  jövővény  szóból  ered,  és  az  “ól”  jelzi,  hogy  állattartás  építményei  már  a

honfoglalás előtt is voltak a magyarságnak.68

A lábas jószág (ló, szarvasmarha) közül, az igás és fejősallatok számára jól megépített,

szilárd falú és tetőzetű építményeket emeltek. Ezek megjelölésére nyelvünk két szót használ, az ólat

és  istállót.69 A  nagyállatok  téli  vagy  ház  körüli  tartására  tájanként  és  koronként  különböző

épületeket épített a magyar parasztság, ezt megírja Baráth János is, a Magyar népi építészet című

könyvében.70 Sajnos  a  XVIII.  század  előtti  istállók  részleteiről,  alaprajzi  kialakításáról  szinte

semmit sem lehet tudni. Valószínű, hogy sokszor egészen kezdetleges építmények voltak.71 Dám

László szerint istállónak kizárólag a szarvasmarhák és lovak számára emelt építményt lehet érteni,

míg  az  ól  inkább  lekicsinylő  értelmű.  Viszont  ez  azonban  csak  a  köznyelvben  van  így.  A

népnyelvben használják az istállót,  de ha konkrétan egy-egy állatfajhoz kapcsolódó építményről

beszélnek, akkor az ól terminológiát használják. Külön beszélnek lóólról, tehénólról, ökörólról stb.,

de  ha  ezek  egyetlen  fedél  alatt  állnak,  akkor  összefoglaló  néven  istallónak  nevezik.72 Ez

Feketepatakon  is  megfigyelhető  volt.  Például  az  egyik  öreg  néni,  nem  azt  mondta,  hogy  a

szomszédban istálló is van, oda menjek fényképezni, hanem tehénól.73

Egy idős férfival beszélgetve megtudtam, hogy régebben voltak a faluban olyan istállók,

amelyekben egyszerre többféle állatot is tartottak. De mára már istállók is alig találhatóak, nem

hogy olyan, amelyben többfajta állat is van.74 Ezt a megállapítást én is észrevettem. A falut járva,

nagy meglepetés ért, mivel az emberek már nem igazán tartanak jószágot, esetleg néhány udvarban

volt  baromfi,  egy-egy  disznó.  Összesen  egy-két  háznál  volt  még  tehénól  (14.  fénykép),  ahol

tartottak még benne tehenet is. De sajnos a legtöbb udvarban már a régi gazdasági építményeket

lebontották és újat építettek helyébe, vagy még azt sem. Többen elpaanaszolták, hogy nem kellettek

már nekik a gazdaság épületek, mivel öregek és saját magukat alig bírják eltartani, nem hogy még

jószágot  is  tartsanak.  A fiatalabb generáció pedig nincs  itthon,  mivel  reggeltől-estig  dolgoznak,

többen a szomszédos falvakban vagy a Nagyszölöson és rengetegen dolgoznak külföldön, emiatt

pedig nincs idejük az állattartásra, azok gondozására. 

A beltelkeken álló istálló vagy ólak eredetileg a lakóházzal sohasem kerültek egy fedél alá

és ma is csak néhány vidéken általánosak, de múltjuk itt is csak a XIX. század első feléig nyúlik

vissza. Magyarország nagyobb részén és különösen az Alföldön azonban az istálló mindig különálló

68 BARABÁS Jenő - GILYÉN Nándor: Magyar népi építészet. 2004. 34 o.
69 DÁM László: Építkezés. Debrecen, 1992. 178 o.
70 BARÁTH János: Magyar népi építészet. Kolibri könyvek, Móra könyvkiadó, 1982. 52 o.
71 BARABÁS Jenő - GILYÉN Nándor: Magyar népi építészet. 2004. 34 o.
72 DÁM László: Építkezés. Debrecen, 1992. 178 o.
73Adatközlő: Sz. Judit, 1956. Feketepataki lakos
74 Adatközlő: B. Péter, 1954. Feletepataki lakos
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épület. Ez nem csak a telekrendezkedés hagyományaival, a gazdasági és lakóudvar hagyomanyos

szétválásával  magyarázható,  hanem hatósági  intézkedésekkel  is.  Már a  XVII.  századból  vannak

adatok arról, hogy az alföldi mezővárosok statutúmai tiltották a lakóházak és istállók egy fedél alá

való építését,  amit a XVIII.  század második felétől megjelenő országos és vármegyei építészeti

szabályrendeletek  is  átvettek.  Ezek  a  rendelkezések  szigorúan  megszabták  nemcsak  a  lakóház,

hanem az összes gazdasági építmény elhelyezésének szabályait.75

A  disznóól a  parasztudvarnak  szinte  elmaradhatatlan  tartozéka.  Első  említése  1307-ből

származik.  Legrégibb  formája  talán  a  földól,  a  kiskunsági  kútrica.  Máshol  vesszőből,  újabban

vályogból,  téglából  is  építik,  de  leginkább  fából  készült  régebben.  Leggyakrabban  két  részes

építmény, amely tulajdonképpeni ólból és a hozzá csatlakozó nyitott kifutóból áll.76

Ezt megírja Dám László is: “A sertés- és baromfiállományt a legtöbb esetben különálló,

önálló építményekben tartják. Ezeknek rendszerint igen egyszerű a felépítésük…..általános típus a

föld- és kőépítkezésű vidékeken uralkodó forma. Itt sárból, vályogból, téglából, kőből épített egy-

vagy többrészes, tégla  alaprajzú, nyereg- vagy bogárhátú tetővel ellátott disznóólakat készítenek,

melyek  elé  deszkából,  sövényből  készült  kifutókat,  karámokat  is  építenek.77 Mindez  igaz

Feketepatakra is. A legtöbb ól már kőből (téglából) volt építve, de találtam még fából építettet is.

(15-18. fénykép)

György Horváth László és Lajos Mihály falumonográfiájukban így jellemzik a gazdasági

udvart  és annak épületeit  Feketepatakon:  “A ház mögé fásszint  építettek „félereszes” tetőzettel.

Ezután következett a disznóól, majd az istálló és az ugyancsak félereszes szekérszín vagy csűr. A

csűr egyik felében tartották a szénát, másik felében a különböző szerszámokat, szőlőprést stb. A

csűrben végezték el  a tollu-tépést (tollfosztást)  és itt  dörzsölték a szöszt.  A szekér is a csűrben

kapott helyet. Az istállóból kisebb ablak nyílt, közvetlenül a csűr mögé.”78 Ez a mai felosztásra is

igaz a faluban. A csűrben (19. fénykép) ugyanúgy tárolnak ma is szerszámot, szénát, vagy már teljes

egészében raktárféleségnek használják, mivel szénára nincs szükségük, sőt újabban mezőgazdasági

gépek tárolására is használják.            

A  magyar  földművelés  hosszú  évszázadokon  keresztül  csaknem  kizárólag  a

gabonatermesztésen  alapult.  Így  érthető,  hogy  legnagyobb  történeti  múlttal  ehhez  a  növényi

kultúrához kapcsolódó építmények és néhány, a szálastakarmányok tárolására szolgáló gazdasági

épület rendelkezik. A XVII-XVIII. századtól kezdve gyökeres átalakulás figyelhető meg az egész

gazdálkodásban. Mindenekelőtt új növények jelentek meg, s terjedtek el fokozatosan. Ide tartozik

kapás-, ipari és takarmánynövények többsége. Ezzel együtt kiszélesedett a gazdasági építmények

75 DÁM László: Építkezés. Debrecen, 1992. 181. o.
76 BARABÁS Jenő - GILYÉN Nándor: Magyar népi építészet. 2004. 36. o.
77 DÁM László: Építkezés. Debrecen, 1992. 183. o.
78 GYÖRGY HORVÁTH László-LAJOS Mihály 1998. 130. o. 

25



köre is, s a XIX. század második felében már szinte ahány növényi kultúra, annyiféle gazdasági

építmény jellemezte a népi építészetet.79

A parasztgazdálkodás  legnagyobb  belső  terű  épülete  a  már  említett  csűr,  amely  mind

néprajzi,  mind  építészeti  szempontból  különös  figyelmet  érdemel.  Az  elterjedése  szorosan

összefügg a kézi csépléssel, amely az őszi-téli időszakra is elhúzódott, így fedett épületet kívánt

mind az elcsépeletlen gabona tárolása, mind a cséplés művelete.80

Viszont hogy pontosan mi is az a csűr azt nagyon érthetően és egyszerűen fogalmazták

meg a  Vezérfonal  népi  építészetünk kutatásához című munkában:  “Azt  az  épületet  nevezhetjük

csűrnek  (pajtának),  amelyben  egykor  a  szálas  gabonát  raktározták  és  elcsépelték.”81 A  csűr

változatos, sokféle felhasználása magyarázza, hogy századunk első felében, amikor a kézi cséplés

jelentősége teljesen megszűnt, tovább terjedt a nyomtatás zónájában.82 Tehát a nyomtatás és a gépi

cséplés  előtérbe  kerülésével  sem  csökkent  a  csűrök  jelentősége.  Nőtt  szerepük  a  szénafélék

tárolásában,  veszteségmentes  megőrzésében.  Azokon  a  helyeken,  ahol  a  klimatikus  viszonyok

kevéssé  változtak,  szinte  még  napjainkban  a  háztáji  gazdaságban  az  utóbbi  években  is  újakat

emeltek. Feketepatakon is található még néhány csűr, bár van ahol már nem az alapfeladatát látja el.

Többféle  típusa,  változata  alakult  ki.  A középső része általában nagy kapukkal  zárható

szabad térség. Itt csépelik a gabonát. Kétoldalt a pajtafiókokban tárolták a csépeletlen búzát vagy

árpát, később pedig a különböző takarmányokat is.83 

A szálastakarmány tárolására a csűrökön, istállók padlásán kívül önálló építményeket is

emelnek. Ezek közül a legjellegzetesebb az abora. Feltehetőleg a XIII-XIV. században jelent meg

Nugat-Európa felől a Kárpát-medence északkeleti, csapadékos vidékén.84

Az  abora,  rakodó,  sop,  szín  nevű kizárólag szénatárolásra  szolgáló  építmények  közös

jellemzője,  hogy megközelítőleg négyzet,  ritkábban téglalap alaprajzúak,  négy sarkukon esetleg

közben is egy-egy magas oszlop áll, mely fölé egyszerű sátor- vagy nyeregtető borul. Szilárd faluk

nincs, legfeljebb csak tapasztatlan sövényfonadék vagy szegezett lécek alkotják az oldalukat. Két

nagy csoportra lehet bontani őket: 

1. Mozgatható fedelűek
2. Rögzített fedelűek

Mozgatható  tetővel  ellátott  szénatároló  építmény  a  történeti,  amely  a  Kárpát-medence

északkeleti  részén  a  történeti  Zemplén,  Ung,  Bereg,  Ugocsa,  Máramaros  és  Szatmár  megyék

79 DÁM László: Építkezés. Debrecen, 1992.184. o.
80 BARABÁS Jenő - GILYÉN Nándor: Magyar népi építészet. 2004. 37. o.
81 BARABÁS-GILYÉN 1979. 102. o.
82 BARABÁS Jenő - GILYÉN Nándor: Magyar népi építészet. 2004. 38. o.
83 BARÁTH János: Magyar népi építészet. Kolibri könyvek, Móra könyvkiadó, 1982. 54. o.
84 BARABÁS Jenő - GILYÉN Nándor: Magyar népi építészet. 2004. 45. o.
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magyar  és  ukrán  falvaknak  is  jellegzetes  építménye.85 Feketepatakon  is  található  még  néhány,

viszont már kicsit átalakított, például a tetőnek hullámpalát hasznàlnak. (20-21. fénykép)

A  XVIII.  század  végéig  a  gabonatermelés  viszonylag  kis  mértékű  volt,  amely  a

parasztgazdaságban nem mindenhol tett szükségessé ilyen célra emelt épületet.  A XVIII. század

végétől,  de  még  inkább  a  XIX.  század  közepétől  a  gabona  iránti  kereslet  és  a  szántóterületek

növekedése, a közlekedés fejlődése a termelés megsokszorozódásához vezetett, ami magával hozta

a tárolási igény növekedését. A XIX. század végén, a gabonatermelés növekedésével terjedt el a

padlás  felhasználása  tárolási  célra.  Ez  az  egész  magyar  nyelvterületen  előfordult.86 Ez  alól

Feketepatak sem számít kivételnek. 

A terménytároló építmények önálló csoportját  alkotják a  kukoricatároló  építmények.  A

kukorica a XVII. században honosodott meg Magyaroszágon, s hamarosan az egyik legfontosabb

élelmiszer  és  takarmánynövénnyé  vált.  A  termesztés  fejlődésével,  terjedésével  párhuzamosan

alakultak ki a tárolóépítmények különböző típusai is.87 Magyarországon a kukorica termesztése a

XVIII.  században  vált  jelentőssé.  A csöves  kukorica  tárolására  pedig  olyan  épületeket  kellett

emelni, amelyeknek nem volt tömör faluk, tehát jól szellőztek.88  Barabás Jenő és Gilyén Nándor

írja a Magyar népi építészet című könyvekben, hogy a kukoricakast vagy -górét nagyon gyakran

disznó- vagy tyúkóllal építik össze.89 Viszont Feketepatakot ez a megállapítás nem igaz, mivel a

települést járva egyetlen egy esetet sem láttam, ahol a kukoricakast egybe építették volna a disznó-

vagy baromfióllal. 

Építőanyagukat és szerkezeti felépítésüket tekintve alapvetően két csoportra oszlanak: 

1. Vesszőből font kasok
2. Lécekből, dorongokból, kórób készült górék

Közös  vonásuk,  hogy  a  cölöpépítmények  csoportjába  tartoznak.  A  kukoricakasok

napjainkban  elsősorban  a  Dunántúl  déli  részén,  Erdélyben  és  Kárpát-Ukrajnában,  valamint

Szatmárban és Beregben fordulnak elő nagyobb mennyiségben. 

Ezen  kívül  a  kukoricakasok  három  változata  különíthető  el:  a  Dunántúl  déli  részen

hosszúkás, magas, keskeny építményt találunk, amely egymástól függetlenül készülő egységből áll,

a kasból és rámából. A kas kosárszerűen font nagyméretű tárolóedény, melyet elkészítése után a

ráma gerendaváza közé helyeznek.  

Az erdélyi, szatmári, kárpátaljai kasok azonos felépítésűek a fonott falú gabonásokkal, a

különbség  csak  a  méretekben  és  abban  van,  hogy  ezek  fa  oszlopokon  állnak.  A faoszlopokra

rögzített  keretbe,  a  talpba  lyukakat  fúrnak  és  azokba  karókat  vernek,  majd  ezeket  vesszővel

85 DÁM László: Építkezés. Debrecen, 1992.192-193. o.
86 BARABÁS Jenő - GILYÉN Nándor: Magyar népi építészet. 2004. 42-43. o.
87 DÁM László: Építkezés. Debrecen, 1992. 200. o.
88 BARÁTH János: Magyar népi építészet. Kolibri könyvek, Móra könyvkiadó, 1982. 56. o.
89 BARABÁS Jenő - GILYÉN Nándor: Magyar népi építészet. 2004. 44. o.
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befonják. A tetőzet maguk a földbe ásott oszlopok hordozzák, de sok helyen ezek nem nyúlnak fel a

kas tetejéig, csak a talpig, így a kast  csak egyszerű, könnyű szalmatetővel fedik. 

Az  alföldi formák már átmenetet  képeznek a léces górék felé.  Ezek is  lábakon állnak,

négyszögletes alaprajzúak, de itt magát a favázat, a rámát fonják be vesszővel.

A kukoricatároló építmények másik csoportját alkotó léces górék a kasoknál fejlettebbek,

de egyben jóval fiatalabbak is. A léces górék két-három-négy pár kőből vagy fából készült oszlopon

állnak. Alapjukat gerendakeret alkotja, melynek sarkaira és a hosszanti oldalaira is egy-egy magas

oszlopot ácsolnak. Az oszlopok felső végét ismét gerendakeret fogja össze, s erre támaszkodik az

építmény  tetőzete  is.  Az  így  elkészült  vázat  lécekkel  sűrűn  beszegezik.  Mivel  a  góréknak

szellősöknek  kell  lenniük,  rendszerint  igen  keskenyek  és  hosszúak.90 A vizsgált  településen  is

található még kukorica góré, viszont a legtöbb már mondernebb (például, vas oszlopokon állnak,

hullámpala tetővel van lefedve és hálóval van körbekerítve, hogy szellősek maradjanak). Viszont

található még léces góré is a faluban. (22. fénykép)

Ezen kívül változatos, de kezdetleges építmények a feltehetőleg nagy múltú baromfiólak.

Tyúkólat  először  1356-ban  említettek.  A  tyúkólak  több  helyen  a  terménytárlókkal  azonos

szerkezetűek és formájúak.91 Feketepatakon a tyúkólak már modernebb építmények, a legtöbbjük

már fából összetákolt kis ól. (23. fénykép) Viszont 1-2 helyen még megtalálható az igazi történeti

tyúkól is. (24. fénykép)

Kutak még ma is a legtöbb telken található, de korábban több gazdának, esetleg az egész

falunak közös kútja volt. A XIX. század második felétől vált általánossá a téglával, kővel bélelt kút,

néhány évtizede pedig kútgyűrűvel készítik. Ha a kút nem volt mély, a vizet néha csak kampós

rúdra akasztott  vödörrel  hízták fel,  de már régóta általános a nagy múltú,  Európa magy részén

ismert gémeskút.92 Feketepatakon szinte még minden udvarban található kút,  de már senki  sem

használja, csak az udvar díszeként hagyták meg. (25-26. fénykép) 

3.4. Lakásberendezés, lakáskultúra

A magyar ház legkorábbi formája egysejtű lehetett. Ezt támasztja alá például az, hogy a

ház szavunk egyaránt jelenti magát az egész építményt és a szobát is. Ezért is mondja a mai paraszti

nyelv elsőháznak és hátsóháznak a lakóépület  két helyiségét.  A XIV-XV. században már két és

három osztatú házakról is szólnak a tudósítások, és ezt hitelesítették az ásatások is. 93

A György  Horváth  László  és  Lajos  Mihály  féle  falumonográfiában  írja,  hogy  a  régi

parasztház bejárata az udvar felől volt, ami a középső helyiségbe, vagyis a konyhába vezetett. A

90 DÁM László: Építkezés. Debrecen, 1992. 
91 BARABÁS Jenő - GILYÉN Nándor: Magyar népi építészet. 2004. 36. o.
92 BARABÁS Jenő - GILYÉN Nándor: Magyar népi építészet. 2004. 114. o.
93 BALASSA Iván – ORTUTAY Gyula: Magyar néprajz. Corvina Kiadó. 1979. 139.o. 
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konyhától jobbra és balra is egy-egy szobát építettek. A bejárat a pitvaron át vezetett a konyhába, s a

konyhából nyílt ajtó mind a két szobába. A konyha belső oldalába pedig szabadkéményt építettek,

amely  télen  alkalmas  volt  a  hús  füstölésére.94 Ez  Feketepatakon  néhány  házban  még  ma  is

megfigyelhető,  ha nem vesszük figyelembe, hogy a házak többségéhez mégis hozzá lett  építve,

vagy át lett alakítva, de az alapja az mégis megmaradt. Ezt számomra megerősítette K. Csilléry

Klára  is,  aki  A magyar nép bútorai című munkájában írja,  hogy a falusi  otthonok beosztása a

magyarlakta területeken szinte a mostani időkig egységes volt. Tehát a lakóházak lehetőleg dél felé

néző bejárata mindig az előtérre, azaz a pitvarra, illetve a konyhára szolgált, s innen lehetett tovább

haladni a szobába, amiből néhol csak egy, néhol kettő is volt. K. Csilléry Klára azt is megírja, hogy

ha csak egyetlen lakószoba volt, akkor az került a pitvarnak és a konyhának az utca felőli oldalára,

míg a túloldalt fekvő helyiséget kamraként használták. Viszont két szoba esetén az utcára nézőt

rendezték be vendégfogadásra, ünnepi alkalmakra, s a neve ennek megfelelően sokféle tisztaszoba,

parádés szoba lett.95

A magyarországi falusi nép lakásberendezése, de különösen az abban helyet foglaló bútor,

csak igen későn került az érdeklődés, majd a tervszerű tudományos kutatás látókörébe.96 Ahogyan

azt K. Csilléry Klára is megírja  A magyar nép bútorai című munkájában, a népi bútorok iránti

érdeklődés  nem túl  régi  keletű,  egész  Európa-szerte  lényegében  alig  százévesnek  mondható.  S

ahogy ez alatt az idő alatt egyre inkább eltűntek/eltűnnek a parasztházakból, sőt még a kamrákból,

padlásokról is a hagyományos készítésű, régi ládák, székek, asztalok, úgy fordul feléjük minnél

jobban a modern ember figyelme.97 Részben emiatt is döntöttem úgy, hogy ebben az évben ezzel

fogok  foglalkozni  és  így  a  szakdolgozatom  utolsó  fejezete  is  ez  lesz.  A terepszemlék  során

sajnálatos  módon  észleltem én  is,  hogy már  alig-alig,  esetleg  még  egy-egy házban  találhatóak

hagyományos, régi bútorok.

A szoba  berendezésére  Bocskor  Áron  is  nagy  figyelmet  fordított  a  kéziratában:  „Az

elsőház feladata időnként változott. Ahol sokan éltek együtt, ott abban is jutott lakó, lehetőleg a

fiatal házasok költöztek be. Csak télen fütötték, szükség esetén pléhből csináltattak dobkályhát vagy

vásároltak vaskályhát...A bútor elhelyezése a küvetkező volt...a szoba közepén állt az asztal, négy

karszékkel.  Kétoldalt  két ágy jó magas lábakkal, nagyra vetve dunnákkal,  párnákkal.  Éjszakára

szétbontották,  reggel  bevetették,  összerakták.  Ágyteritővel  letakarták.  Az  utcára  néző  két  ablak

között a „komót” kredenc, melyben a ruhanemút tartották. A lányoknak ebbe tárolták a staférung

anyagokat, a felső részén szépen kirakták a porcelán csészéket,  tányérokat, poharakat,  felette a

tükör. Később divatba jött az almáriumos tükrös kredenc. A fal mellett a tulipántos karosláda, a

94 GYÖRGY HORVÁTH László–LAJOS Mihály 1998. 129. o.
95 K. CSILLÉRY Klára: A magyar nép bútorai. Corvina Kiadó. Budapest, 1972. 9. o.
96 BALASSA Iván: Magyar néprajz. IV. Életmód. Akadémia Kiadó. Budapest, 1997. 329. o.
97 K. CSILLÉRY Klára: A magyar nép bútorai. Corvina Kiadó. Budapest, 1972. 7. o.
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sifon, melyben az ünneplő felöltő ruhát helyezték el, az alsó részében a fehérnemü ruhát rakták. A

felső részén szőttes vászon össze gombolyítva, vagy befőttös üvegek...”98 Bár ez a leírás Öregaklira

vonatkozik, de ugyanúgy tekinthetjük Feketepatakot is, hisz mindkét falu Ugocsában található.  

A XIX.  században  és  a  XX.  század  elején  is  a  magyar  parasztházak  többségében  a

diagonális  rendszer  volt  az  uralkodó  a  lakó-  és  a  parádés  szobában  egyaránt,  s  csak  egyes

területeken alakult másként az idők folyamán a ház belső rendje.99 A szakdolgozatomban vizsgált

lakóházak is ebben  a korszakban épültek, így általában ez a rendszer volt jelen Feketepatakon is. 

Maguk a bútorok, mint általában a paraszti kultúra tárgyi elemei, köztük is elsősorbn az

ünnepi szerepű, díszes példányok, a 19. század második felében, az ekkortól kezdve létrehozott

világkiállításoknak  köszönhetően  váltak  ismertté  és  egyben  széles  körben  elismertté  is.  A

Magyarországról  kiállítottak  közé  szintén  bekerültek  ilyen  bútorok,  így  az  1867.  évi  párizsi

világkiállításon más paraszti tárgyakkal egyetemben „csinos ládák” is. 100  A bútorok külső formája,

de  főleg  a  díszítése  viszonylag  gyorsan  változott  a  kor  mindenkori  divatjának,  a  népi

díszítőművészet alakulásának megfelelően.101 

A magyarországi  bútorkutatásban  Cs.  Sebestyén  Károly  végezte  el  az  alapvetést,  az

emlékanyag és az ide kapcsolódó ismeretek számbavételét. 1925 és 1954 közt megjelent cikkeiben

sorra jellemezte legfontosabb népi bútorféléinket: a széket, a padot, ládát, tékát, asztalt és az ágyat,

megkísérelve  megállapítani  lényeges  jegyeiket  és  jelentőségüket,  következtetve  a  múltjukra  és

utalva jelenkori átalakulásukra avagy kiiktatódásukra a lakásberendezésből.102 

A középkor végén vagy az újkor elején a parasztszobán belül megindult  munka- és lakótér

fokozatos  elkülönülése.  Ennek  az  eredménye  lett,  hogy  a  padok  kezdtek  mindinkább  háttérbe

szorulni és helyüket újabb bútordarabok váltották le, mint például a már említett asztal, láda, ágy,

szék.103 

A bútorok túlnyomó többsége a lakószobák berendezésének tartozéka. Ahogyan már az

előbbiekben is említettem a századok során létrejöttek a lakóházak speciális rendeltetésű helyiségei,

mint például  a  konyha és a  kamra,  illetve emberi  tartózkodásra is  szolgáló gazdasági épületek,

köztük az istálló és a borpince. Igy alakultak ki az adott helyiségek vagy az épület kívánalmaihoz

igazodó bútorok is, például a konyhaszekrény vagy a gabonatároló szuszék.  Ezeken kívül pedig a

szobából ide kiszorult, divatjamúlt holmik is bekerültek.104 

98 BOCSKOR Áron: Öregakli krónikája. I-III. Kézirat, 2008.
99 K. CSILLÉRY Klára: A magyar nép bútorai. Corvina Kiadó. Budapest, 1972. 14. o.
100 SÁNDOR Iván: Néprajzi múzeológiánk kezdetei. 1953. 325. o.
101 BALASSA Iván – ORTUTAY Gyula: Magyar néprajz. Corvina Kiadó. 1979. 148. o.
102 BALASSA Iván: Magyar néprajz. IV. Életmód. Akadémia Kiadó. Budapest, 1997. 331. o.
103 BALASSA Iván – ORTUTAY Gyula: Magyar néprajz. Corvina Kiadó. 1979. 148. o.
104 BALASSA Iván: Magyar néprajz. IV. Életmód. Akadémia Kiadó. Budapest, 1997. 334. o.
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Ahogyan Bodnár Zsuzsanna is megírta, a lakás, a ház nem tekinthető állandónak. Változik

a belső térelosztása, berendezése, amíg el nem ér egy bizonyos fejlődési szintet, ahol megáll, hogy

hosszú évtizedekig csak a berendezés és tárgyai változzanak.105 Nos ez véleményem szerint igaz, a

kutatott házakban mára már nagyon megváltozott a hagyományos ház felosztása, berendezése és

bútorzata is. Megfigyeléseim szerint napjainkra a régi hagyományos paraszti bútorok több helyen is

már csak fölöslegnek számítanak és rengeteg háznál már nem is található egy-egy darab sem. A

megkérdezett falusiak többségének az volt a válasza, hogy náluk már nincs ilyen bútor, mivel vagy

eladták, vagy kidobták, elégették. De volt olyan ház, ahol a szekrény, a komód, az asztal már csak a

hátsó kertben állt és arra várt, hogy feldarabolják tüzelőnek. 

A következőkben pedig szeretnék részletesebben kitérni a bútorokra, azok csoportosítására,

külön külön elemezni néhányukat, és legfőképp ábrázolni őket fotókkal, amelyeket a Feketepatakon

készítettem. 

A Balassa  Iván szerkesztésével  kiadott  Magyar néprajz negyedik részében a  bútorokat

funkciójuk  szerint  csoportosítják.  A legáltalánosabb  a  bútorzatnak  tároló és  hordozó (állvány-)

bútorokra  való  tagolása,  illetve  az  utóbbiak  további  bontásával  az  űlő-,  a  fekvőbútorok  és  az

asztalok külön-külön csoportba sorolása. A nagyobb egységeknek ezt az elkülönítését nem csupán a

funkcionális  okok  indokolják,  de  az  a  tény  is,  hogy  a  felépítésből  adódó  technológiai

sajátosságoknak megfelelően gyakran a hagyományos előállítók is más-más tanultságú és más-más

nyersanyagból dolgozó mesterek voltak; lásd pl. szekrényesek, ládások, illetve székkészítők, mely

utóbbiak  közül  a  bekötött  székek  specialistái  rendszerint  egyben  a  hasonló  felépítésű  ágyak

(dikó stb.) előállítói is voltak régen. 106

Viski  Károly  A magyarság  néprajza Bútorzat című  fejezetének  bevezetésében  viszont

elutasította a bútorok funkcionális, „űlő, fekvő, tálaló, tartó stb. csoportokba” osztását. Szerinte ez

csupán az újabb parasztházaknak az úgynevezett „fejlettebb” bútoraira alkalmazható az előbbiekben

említett csoportosítás, de a többfunkciójú bútorok esetében, mint például a padláda, már nem lehet,

s másrészt azért  is alkalmatlan, mivel néha maga a tárgynév is ellentmondásos, így az  ágyszék,

evőszék (asztalszék), padszék egyike sem „szék” bár, noha az elődje még az volt.107

Ezen kívül  a bútorok bemutatásakor figyelembe kell venni még a történeti fejlődésüket, a

funkciójukban bekövetkezett változásokat, a készítés technikai megoldásait, a díszítés módjait és az

ehhez a tárgyegyütteshez fűződő szokásokat és hagyományokat is. 108

3.4.1. Ládák

105 BODNÁR Zsuzsanna: Egy kárpátukrán falu lakáskultúrája. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XIX. Miskolc, 
1980. 336. o.
106 BALASSA Iván: Magyar néprajz. IV. Életmód. Akadémia Kiadó. Budapest, 1997. 334. o. 
107 VISKI Károly: Bútorzat. In: A magyarság néprajza. I. Budapest, 1941. 218. o.
108 RATKÓ Lujza: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete. Jósa András Múzeum. Nyíregyháza, 2014. 296. o.
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A tárolóbútorok közül a legrégebbi, majd különösen a parasztságnál sokáig egyeduralkodó:

a láda.  A Kárpát-medencében a tárolóbútorok közül  az ácsolt  láda az első,   amelynek esetében

egyértelműen igazolható a köznépnél való széles körű elterjedés.109 Tehát az ácstechnikával készített

bútorféleségek  között  a  legkiemelkedőbb  és  legrégibb  bútordarab  a  láda.  A  díszesebb  láda

elnevezése,  amelyek a ruhanemű tárolására szolgáltak,  ácsolt  láda,  menyasszonyi  láda,  szuszék,

szekrény volt.  A menyasszonyi kelengyebútorok legrégebbi típusa ez a bútordarab. A díszítetlen

vagy  kevésbé  díszes,  kisebb-nagyobb  ládákban  pedig  szemes  gabonát,  lissztet,  szalonnát,

tejesedényt tároltak. Ezeknek hombár, szuszék, szalonnásszekrény volt a neve.110 Balassa Iván írja,

hogy a  18.  század  második  felében  már  szélesebb  körűvé  válik  a  házasságkötés  évének  és  a

menyasszony nevének megörökítése a megrendelésre készült ládákon. Ez a hagyomány egészen az

első világháború utáni években szakadt meg a szegényebb családoknál, tehát megszűnt ebben az

időben az ácsolt ládák ilyen célú alkalmazása.111 Efajta ládákat már nem találtam Feketepatakon, a

legtöbb lakos akit megkérdeztem azt felelte, hogy eladták pár évvel ezelőtt egy személynek, aki

ilyen régiségeket keresett, vagy már kidobták, mivel a család fiatal tagjai modernebb, új bútorokat

vettek a házba.

3.4.2. Szekrényfélék

A  szekrényfélék  közül  a  magyar  parasztházban  a  „téka”  a  legrégibb.  Ennek  a

legegyszerűbb formája  a  ház  falába  vágott  ún.  „fülke”,  „vakablak”...  Amikor  a  fülke  bélését  a

fedőlappal egybeépítették, készen állt a faliszekrény. Majd mivel megszűnik a lakóházak földbe

mélyítése, a vékonyabb falú parasztházakban a tékát már a fal felületére kellett felfüggeszteni.112

Sajnálatos módon effajta szekrényt Feketepatakon már nem lehet találni, így ezt fényképen sem

tudom bemutatni. Viszont az idősebb lakók még emlékeztek erre a bútorfajtára és elmondták többen

is, hogy nekik is volt ilyen, csak mára már eladták a cigányoknak, vagy kidobták. Viszont a lakosok

elmondása szerint régebben szinte mindenkinek volt  ilyen ládája,  főleg a menyasszonyi ládákra

emlékeztek vissza. 

A ruhásszekrény átalában csak igen későn terjedt el a magyarországi köznépnél. Az egy

vagy két ajtóval  záródó szekrény nagy múltú bútordarab.  Már az ókorban kialakították,  kisebb,

ládában nehezen tárolható tárgyak raktározására. A ruhák felakasztva történő tárolása azonban csak

a  barokk  korban  vált  szükségessé.113  A  ruhásszekrény  elterjedése  falun  hosszasan

elhúzódott.114 Tehát a ruhászekrény a legkésőbbi jövevénye a paraszti bútoroknak. Az egyajtós volt

109 BALASSA Iván: Magyar néprajz. IV. Életmód. Akadémia Kiadó. Budapest, 1997. 336-339. o.
110 RATKÓ Lujza: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete. Jósa András Múzeum. Nyíregyháza, 2014. 296. o.
111 BALASSA Iván: Magyar néprajz. IV. Életmód. Akadémia Kiadó. Budapest, 1997. 357-360. o.
112 K. CSILLÉRY Klára: A magyar nép bútorai. Corvina Kiadó. Budapest, 1972. 46-47. o.
113 RATKÓ Lujza: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete. Jósa András Múzeum. Nyíregyháza, 2014. 306. o.
114 BALASSA Iván: Magyar néprajz. IV. Életmód. Akadémia Kiadó. Budapest, 1997. 364. o.
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a régebbi, majd az első világháború után elterjedt a kétajtós változat is. A magas, asztalos készítette

szekrénynek sifon, ruhásszekrény, sifonér a neve. Ezek lehettek fényezettek, keményfából készültek

vagy  akár  barnára  festett  puhafából  is.  A szegényebb  emberek  inkább  az  egyszínűre  festett,

puhafából  készült  szekrényeket  vették,  míg  a  módosabbak  sifonjai  keményfából  készültek,

fényezett  felülettel  és  az  ajtajukon  neorokokó  keretbetét  volt.  115 Néhány  régi  hagyományos

ruhásszekrényt még nekem is sikerült találnom a faluban járva. (27. fénykép) Viszont volt olyan ház

is,  ahol  a  szekrény már  kint  a  kertben  állt,  arra  várva,  hogy feldarabolják  tüzelőnek,  és  előző

napokban az eső is leverte róla a díszitő festéket. (28-29. fénykép)

A  közelmúltbeli  köznépi  használatból  ismert  edénytároló  szekrények  formailag  és

elnevezésüket  illetően  is  igen  különbözőek,  de  nem  egy  tekintetben  eltérő  volt  a

lakásberendezésben betöltött szerepük is.116 A konyhaszekrények legalább olyan változatosak mint a

tékák,  tájanként  pedig  eléggé  keverten  fordulnak  elő.  117 Viszont  az  edénytároló  szekrények

elnevezése és formája igen változatos, s a lakásban betöltött szerepük is igen eltérő volt. Az ilyen

szekrény  legfőbb  hasznosítási  módja  hosszú  időn  át  a  lakástextiliák,  a  felhasználásra  váró

vászonvégek tárolás volt. A tároló funkciójukon túl pedig reprezentációs célú bútorok is voltak, még

akkor is, ha a konyhában voltak.118 (30. fénykép)

3.4.3. Ülőbútorok

Az ülőbütorok nagy családjának egyik alapformája az egy személyre készült szék.119 Az

ülőbútoroknak két fő konstrukciója terjedt el: a lécvázas és a becsapolt laábú forma. A lécvázas

székcsaládnál az ülőlapot általában valamilyen növényi rostanyaggal szőtték be. Ritkábban pedig az

is  előfordult,  hogy  ledeszkázták,  de  azt  többnyire  csak  utólag.120 Minthogy  a  magyarországi

parasztházak 19–20. századi lécvázas székei több lényeges vonásukban feltűnően emlékeztetnek a

14–16.  századi  ábrázolásokon  láthatókra,  azt  kell  vélni,  hogy  a  vázas  székek  is  azok  közé  a

bútordarabok közé tartoznak, amelyek korán, már a falusi házak többosztatúvá válása idején sokfelé

lettek  részeivé a  jobbágyházak berendezésének.121 K.  Csilléry Klára  írja  azt  egyik  munkájában,

hogy a székek különböző elnevezései a szék használatának módjától és egyeseknek a méretétől is

függ.  Igy  meg  lehet  különböztetni  támlás  széket,  karszéket,  bugázó  széket,  gyermekszéket,

etetőszéket stb.122  

115 RATKÓ Lujza: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete. Jósa András Múzeum. Nyíregyháza, 2014. 306. o.
116 BALASSA Iván: Magyar néprajz. IV. Életmód. Akadémia Kiadó. Budapest, 1997. 369. o.
117 K. CSILLÉRY Klára: A magyar nép bútorai. Corvina Kiadó. Budapest, 1972. 48. o.
118 RATKÓ Lujza: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete. Jósa András Múzeum. Nyíregyháza, 2014. 307. o.
119 RATKÓ Lujza: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete. Jósa András Múzeum. Nyíregyháza, 2014. 315. o.
120 K. CSILLÉRY Klára: A magyar nép bútorai. Corvina Kiadó. Budapest, 1972. 48-49. o.
121 BALASSA Iván: Magyar néprajz. IV. Életmód. Akadémia Kiadó. Budapest, 1997. 389-390. o.
122 K. CSILLÉRY Klára: A maconkai szék. In: Etnographia, LIX. évf. 1948. 149. o.
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A pad (lóca), ellentétben a székkel, olyan ülőalkalmatosság, amelyre egyszerre többen is

ülhetnek. Emiatt többen azt gondolják, hogy a szék a régebbi bútor. Viszont kezdetben nem a mai

szék volt az egy személy számára szolgáló ülőbútor, hanem a zsámoly vagy alacsony fatuskó.123 A

pad legegyszerűbb változatai egyetlen nagyméretű, vaskos, hosszú deszkalapot, pallót jelentettek,

melyekbe karólábakat csapoltak. Ezek szinte minden parasztházban a szobákban – majd inkább a

pitvarban, kamrában, tornácon – megtalálható volt az ácsolt  lóca, pad. A XVIII. század második

felétől már támlával készült  darabokat használtak.124 Majd a XVIII. század első felében divatba

jöttek a tömör deszkatámlás, deszkalábas sarokpadok is, festett, faragott díszitéssel.125 Padokat még

Feketepatakon is taláhatunk, viszont már csak támlával készülteket. (31. fénykép)

3.4.4. Az asztal

Az asztalokat közel sem jellemzi az a sokféleség, mint az ülőbútorokat. A szobai asztal,

noha a köznépi lakásban a főhely illette meg, szemközt a bejárati ajtóval, nem volt olyan módon

alávetve a cserélődés kényszerének, mint a kelengyebútorok....Magyarországon a 19. században, de

jó ideig a 20. században is még, a köznépi lakásokban általában kétféle asztal volt használatos: a

tiszteleti  helyet elfoglaló,  most említett  asztal,  ezen kívül pedig többnyire egy alacsony, alkalmi

rendeltetésű asztalszéket  is  tartottak a háznál.126 Ezt  a  megállapítást  megerősíti  Ratkó Lujza  is,

mivel  ő  írja,  hogy a házban egy vagy több,  különböző helyen elhelyezett  kisebb,  alacsonyabb,

alkalmi rendeltetésű asztalszék (evőszék) is volt,  amely mellé kis gyalogszékekre ültek. A XIX.

században már gótikus kecskelábas asztalok és ezek variánsai is hansználatban voltak.127

Az  asztal  térhódításával  a  szoba  két  részre  oszlott.  A tűzhely  környékén  kialakult  a

munkahely, ahol főztek, szükség szerint más kisebb-nagyobb munkát végeztek. 128 Feketepatakon is

találtam  a  terepszemlém  során  régi  hagyományos  asztalok,  viszont  már  nem  az  eredeti,

rendeltetésszerű helyén, hanem kint az udvarban. (32-33. fényképek)

3.4.5. Az ágy

A köznépnél a korábbi időkben az ágynak főként az ágynemű tárolása, a föld felszínénél

magasabbra  emelése  volt  a  rendeltetése,  az  ágynemű  megóvása  érdekében.129 A parasztágynak

123 DOMANOVSZKY György: Magyar parasztbútor. Budapest, 1942. 14. o.
124 RATKÓ Lujza: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete. Jósa András Múzeum. Nyíregyháza, 2014. 313. o.
125 K. CSILLÉRY Klára: A magyar nép bútorai. Corvina Kiadó. Budapest, 1972. 52. o.
126 BALASSA Iván: Magyar néprajz. IV. Életmód. Akadémia Kiadó. Budapest, 1997. 398. o.
127 RATKÓ Lujza: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete. Jósa András Múzeum. Nyíregyháza, 2014. 328-
329.o.
128 BALASSA Iván – ORTUTAY Gyula: Magyar néprajz. Corvina Kiadó. 1979. 149. o.
129 BALASSA Iván: Magyar néprajz. IV. Életmód. Akadémia Kiadó. Budapest, 1997. 402. o.
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formában  igen  gazdag,  ugyanakkor  négy,  határozottan  megkülönböztethető  típusa  létezett:  az

ágyszék, az antik eredetű lécvázas ágy, az ácsolt ágy és  az asztalos művű ágy. 130 

Az ágyszék nagyon egyszerű  felépítésű  és  régies  ágy. Ezt  a  két  bakra  rögzítés  nélkül

ráfektetett  deszkákból  vagy  kocsioldalból  összerakott  ágyat  az  egybeszerkesztett  ágy

helyettesítésére  alakították  ki.131 Viszont  az  újkorra  a  hálóágyak  előállítását  már  szinte  teljes

egészlben az asztalosok vették át. Ezek az ágyak már egységes pilléres felépítésűek, tümör deszka

oldalakkal.132 Feketepatakon is találtam egy-egy helyen még régi ágyat.  (34. fénykép) 

130 RATKÓ Lujza: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete. Jósa András Múzeum. Nyíregyháza, 2014.
131 BALASSA Iván: Magyar néprajz. IV. Életmód. Akadémia Kiadó. Budapest, 1997. 404. o.
132 K. CSILLÉRY Klára: A magyar nép bútorai. Corvina Kiadó. Budapest, 1972. 53. o.
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Összegzés

A szakdolgozatom  során  Feketepatak  történelméről,  de  leginkább  a  népi  építészetéről

szerettem volna  egy szélesebb képet  kapni.  A néprajzi  kutatásom módszere  a  terepszemle  volt,

többször  is  kiutaztam  az  adott  faluba,  hogy  pontosabb  képet  tudjak  alkotni  Feketepatak  népi

építészetéről. 

A szakdolgozatomban a település szerkezetét, a lakóházak külsejét, a gazdasági épületeket,

a hagyományos paraszti ház berendezését és bútorzatát vizsgáltam, azt hogy melyek a legrégebbi

házak,  illetve  mennyi  paraszti  ház  maradt  fent  és  mennyi  a  már  modern  kockaház.  Több

terepszemle  után  rá  jöttem,  hogy egyre  kevesebb a hagyományokat  megőrző régi  paraszti  ház.

Rengeteget  lebontottak  és  helyettük  új,  modern  ház  épült  az  évek során.  Ugyanez  a  helyzet  a

gazdasági  építményekkel.  Rengeteg  udvarban  volt  már  csak  egy-egy  omladozó  maradványa  a

nemrégiben még ép disznóólnak, csűrnek stb. A még megmaradt hagyományos házak, gazdasági

épületek tükrözik az emberek helyzetét. Az országban levő gazdasági válság miatt érzékelhetőek  az

emberek anyagi problémái, emellett a hagyományos építészet egyre inkább a háttérbe szorul. Mivel

nagyon sok feketepataki lakos külföldön dolgozik, a jószágtartók száma drasztikusan megcsappant,

egyre  kevesebben  vannak  akik  a  hagyományos  gazdálkodással  foglalkoznak  (pl.  állattartás,

földművelés).

Feketepatak  népi  építészete  megfelel  a  hagyományos  ugocsai  építkezési  stílusnak.  Az

alföldi falvakra jellemző módon a házak falát földből (pacsit, vályog) húzták fel a kő alapzatra. A

deszka födémet (padlást) vastagon letapasztották sárral. A csonkakontyos alakú, szarufás szerkezetű

háztetőt a 20 század elejéig leggyakrabban szalmával, zsúppal fedték be.  A háromosztatú, tornácos

parasztházak szalmatetőzetét később cseréppel, ritkábban bádoggal fedték át. A 20 század derekától

Feketepatakon  is  kezdtek  elterjedni  a  10x10-es  kockaházak  és  a  ma  is  használt  korszerű

építőanyagok. 

 A kutatásom során kiderült az is, hogy Feketepatak megmaradt hagyományos gazdasági

építményei  megfelelnek a  hagyományos ugocsai  építkezési stílusnak.  Tehát ahogy azt már több

néprajzkutató is megírta, Feketepatakon is a gazdasági építmények a lakóházzal egy sorban vannak

építve, viszont külön, a hátsó udvarban, mint ahogy az minden ugocsai településen, Salánkot és

Gyulát  kivéve.  A  saját  kutatásaimra  támaszkodva  elmondhatom,  hogy  a  kutatott  településen

található  még  néhány  fából  készült  disznóól,  viszont  azok  sincsenek  használatban.  A legtöbb

disznóól pedig már modernebb, kőből és vasból épült. Viszont számomra pozitívum volt, hogy a

szerkezetük mégis megmaradt a régi. Tehát azt, hogy milyen is volt a hagyományos disznóól, mégis

megörökíthetjük, viszont már nem az eredeti formájában. A szénatároló építmények legtöbbje már
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újkeletű,  sajnos  a  történelmi,  mozgatható  tetővel  ellátott  szénatárolók  már  mind  eltűntek.  A

megmaradt hagyományos csűrök is át lettek építve az évek során, de a legtöbb még mindig az

alapvető feladatát látja el,  viszont sokat mégis csak egyszerű raktárként használnak. A kukorica

tárolására a legtöbb udvarban léces górékat  használnak a mai  napig is,  de már dróthálóval  van

körbevonva,  ezen  kívül  itt  is  ugyanúgy  megjelentek  az  újabb,  modernebb  kukoricagórék  is.

Feketepatakon  a  tyúkólak  modernebb  építmények,  a  legtöbbjük  már  fából  épült,  csak  egy-két

udvarban van még régi pacsitból épült  tyúkól.  A kutak legtöbbjét már nem használják,  csak az

udvardíszítő elemekként maradtak meg az udvarokban és azok is már az újabb vas kutak. 

A lakáskultúra vizsgálata során kiderült,  hogy a hagyományos köznépi lakásberendezés

szervesen illeszkedett az európai lakáskultúrába. Viszont a kutatásaim során rá kellett jönnöm, hogy

a helyi lakosok nem foglalkoznak direkt módon hagyományőrzéssel, ezért a tradicionális bútorok és

használati  eszközök  mára  már  a  legtöbb  házból  eltűntek  és  helyükre  a  modern,  gyári  bútorok

kerültek. Magának a lakásnak a berendezése is megváltozott az évek során, már nincs meg az a

hagyományos bútorelrendezés.  

Mindezek  ellenére  bízom  benne,  hogy  a  hagyományos  népi  építészet  kutatásával

hozzájárulhattam  a  kárpátaljai  magyar  lakosság  tárgyi  kultúrájának  megőrzéséhez  és

dokumentálásához.  Mivel  egyre  inkább  eltűnnek  az  életünkből  a  hagyományos  paraszti  házak,

bútorok,  tárgyak,  egyre  fontosabb  feladatnak  érzem  e  tradicionális  paraszti  világ  emlékeinek

megőrzését az ifjabb nemzedéknek. Ahogyan mondani szokták, már az utolsó órában vagyunk és

mindent meg kell tennünk azért, hogy megőrizzük azt az utókor számára. Nem kell vissza sírnunk e

letűnt világot, de mindent meg kell tennünk azért, hogy tanulságként megőrizzük azt az utókornak. 
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Резюме

Під час нашої курсової роботи ми хотіли показати історію Чорного Потіку (сучасна

офіційна назва: Фекетепоток) але ми хотіли виокремити народну архітектуру. Етнографічним

дослідженням було польове дослідження, багато разів я виїжджала на у село для того щоб

отримати чітку картину про народну архітектуру с. Чорний Потік.

У  даній  роботі  було  досліджено  структуру  населеного  пункту,  зовнішній  вигляд

житлових  будинків,  господарських  будівель,  обстановка  та  меблі  традиційного  сільского

будинку,  а  також  скільки  традиційних  сільських  будинків  залишилося  та  скільки  нових

з’явилося.  Після багатьох польових дослідження було зрозуміло,  що дуже мало сільських

будинків зберігають традиції. Багато чого було зруйнована і замість них були збудовані нові

модерні  будинки.  Така  ж  ситуація  і  з  господарськими  будівлями.  У  багатьох  дворах

залишилися  руїни  свинарника,  стодоли  і  т.  д.  Будинки,  які  залишилися  відображають

ситуацію життя людей. У зв'язку з економічною кризою в країні спостерігається відсутність

попиту, і традиційна архітектура все частіше витісняється на другий план. У людей немає

ресурсів на те, щоб тримати худобу та підтримувати традиції.

Народна архітектура Чорного Потіку схожа на традиційний стиль будування Угочан.

На  будування  стін  були  ознаками  те,  що  вони будувалися  з  глини.  Настільна  стеля  була

щільно  покрита  глиною.  До  початку  20-го  століття  найчастіше  покритий  соломкою  і

черепицею дах манжетного профілю. Триповерхові ганчічні селянські будинки пізніше були

покриті  плиткою,  рідше  з  оловом.  З  середини  20-го  століття  10х10  кубічних  будинків  і

сучасні будівельні матеріали, які ще використовувалися, почали поширюватися у Чорному

Потіку. 

Під  час  дослідження  було  зрозуміло  те,  що  будинки  будувалися  в  Угочанському

стилі. Тож, так як і більшість етнографів писали, що у Чорному Потіці господарські будівлі

будували в одному ряді. Так само будують в Угочанському стилі, окрім, Шаланків та Дюло. У

селі є свинарники з дерева, але вони не використовуються. Переважна більшість свинарників

є  більш сучасна,  адже  побудовані  з  заліза  та  каменю.  Однак  позитивним є  те,  що  вони

зберегли традиційну форму. Тож ми можемо бачити свинарник побудований за традиційною

формою, але уже не у первісному виді. Сінники вже всі побудовані на новий лад, на жаль, всі

сінники з рухомим дахом було зруйновані. Решта стодол, які залишилися були перебудовані,

деякі  використовують  за  призначенням,  але  в  основному це  склад.  Місце  для  зберігання

кукурудзи  залишилося  у  традиційній  формі,  але  уже  обгорнутв  залізним  дротом,  також

будують модерні кукурузники. У с. Чорний Потік, пташники є більш модерні, більшість з них

побудована з дерева,  але є і такі пташники, які побудовані за традицією. Колодязі вже не
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використовують, вони стоять у дворах заради краси, а також вони побудовані на сучасний лад

та з заліза. 

Дослідження культури житла показало, що традиційна система народного житла була

невід'ємною  частиною  європейської  житлової  культури.  Однак  під  час  дослідження  ми

дійшли висновку, що люди не зацікавлені у зберіганні традицій, традиційні меблі зникли з

осель,  на  їх  заміну  прийшли  нові  модерні  меблі.  Обстановка  меблів  у  будинку  також

змінилася.

Однак, я вірю, що, вивчивши традиційну народну архітектуру, ми могли б внести

свій внесок у збереження і документацію матеріальної культури закарпатського угорського

населення, оскільки традиційні селянські будинки, меблі і предмети зникають з життя людей.
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Melléklet

1. fénykép. Udvar virágos kerttel (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2017.)

2. fénykép.  Egybeolvadt udvar (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2017.)
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3. fénykép.  Feketepatak, az orsós típusú falu (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2017.)
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4. fénykép. 1948-ban épült ház (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2017.)

5. fénykép. Egy Grúziából hazatért gazda által építtetett ház (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2017.)
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6. fénykép. 1950-es években épült ház (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2017. )

7. fénykép. Lakatlan ház (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2017.)
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8. fénykép. 1920-ban épült lakóház (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2017.)

9. fénykép. 1925-ben épült, felújított ház (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2017.)

10. fénykép. Lakóház (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2017.)
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11. fénykép. 1960-as évek elején épült ház (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2017. )

12.  fénykép. Romos lakóház 1. (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2017.)
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13. fénykép. Romos lakóház 2. (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2017.)
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14. fénykép. Bórju a tehénólban (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2018.)

15. fénykép. Fából épült disznóól (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2018.)

16. fénykép. Használatlan disznóól (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2018.)
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17. fénykép. Omladozó disznóól  (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2018.)

18. fénykép. Üresen hagyott disznóól (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2018.)
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19. fénykép. Csűr (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2018.)
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20. fénykép. Abora  (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2018.)
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21. fénykép. Szénatároló építmény (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2018.)

22. fénykép. Léces kukoricagóré (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2018.)
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23. fénykép. Fa tyúkól (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2018.)

24. fénykép. Tyúkól  (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2018.)
25.
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25. fénykép. Használatlan kút (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2018.)

26. fénykép. Kút (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2018.)
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27. fénykép. Barna típusszekrény  (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2019.)

28. fénykép.  Használatlan ruhásszekrény (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2019.)
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29. fénykép. Kis szekrény (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2019.)

30. fénykép. Konyhabútor  (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2019.)
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31. fénykép. Karosláda hímzett párnával (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2019.)

32. fénykép. Asztal  (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2019.)
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33. fénykép.  Kicsi, összecsukható asztal (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2019.)

                      34. fénykép.  Berendezett szoba ággyal (Fotó: Iszák Dzsenifer, 2019.)
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