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A SZEGEDI SZT. DEMETER TEMPLOM. 

Ásatások a szegedi Templom-téren. — 

A lebontott szegedi Szent Demeter -templomról már kétszer volt 
alkalmam szólni. Első ízben beszámoltam az 1925. évben folyó bon-
tási munkálatokról s a bontás alkalmával felfedezett régi toronyról (Dol-
gozatok, 1925, 61—73.), második közleményemben pedig számot adtam 
a Demeter-templomnak a bontás folyamán s az alapok kiásása alkalmá-
val megállapított különböző korú át- és újraépítéseiről (Dolgozatok, 1927, 
188—208.). 

Ez utóbbi ismertetésem folyamán megemlítettem azt is, hogy a régi 
toronyhoz tartozó első, második és harmadik templom nem a toronytól 
keletre feküdt (mint a későbbi negyedik és ötödik templom), hanem tőle 
nyugatra volt, de ezekből a régebbi építményekből addig mindössze csak a 
szentélyeket ismertük. A hozzátartozó régi templomhajóknak a feltárása 
céljából 1926. november havában rendszeres ásatást kezdtem a torony 
nyugati oldalán. A torony észak-nyugati sarok tárnipi bériénél (1. ábra, 1, 
kép, A) kezdve az ásatást, már az első ásón'yomra rátaláltunk egy körül-
belül 10C m széles régi falra, amely ugyan a lebontott templom többi fa-
lával egyirányú volt, s csatlakozott a torony sarkához, csak az volt a fel-
tűnő, hogy ez a csatlakozás nem a torony falához szolgált, hanem a sa-
roktámpillér ferde felületéhez volt toldva minden bekötés nélkül. Tehát 
nyilvánvalóan nem volt egykorú a toronnyal, hanem későbbi idő hozzá-
ragasztása. Ez a fal körülbelül 13 m hosszúságban folytatódott nyugat 
felé, de ott hirtelen vége szakadt (B). A fal téglaanyaga nem volt egysé-
ges, nem volt az egész falban úgyszólván egyetlen egy ép tégla sem, s 
ezek a darabtéglák is a legkülönbözőbb méretűek voltak. Meglátszott a 
falon az is, hogy több ízben toldozták, különféle vékonyabb falrészletek 
maradványai maradtak meg rajta. Mindakét oldalán megvoltak a régi 
vakolás nyomai is. A torony sarkától számítva 8-40 m távolságban csat-
lakozott ehhez a falhoz az északi oldalán, derékszögben álló 1-65 m széles 
és kb. két és fél m hosszú másik régi fal, amelynek a téglái azonban nem 
voltak a főfalba bekötve (C). Olyan volt ez, mint valamely támpillérnek 
az alapja. Sajnos, ebben az irányban nem folytathattam az ásatást, mert 
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ott kezdődött az utca új aszfaltburkolata, amelyet nem lehetett megboly-
gatni. Pedig ott okvetlenül kell még több falnak lenni, mert azon a helyen 
állt valamikor Lukács zágrábi püspöknek 1501-ben emelt Mária-kápol-
nája (vö. Dolgozatok, 1927, 201.). Valószínűnek tartom tehát, hogy a fel-
tárt régi fal legutóbb ehhez a régi kápolnához tartozott. 

A kiásott faltól dél-keletre mintegy négy és fél m távolságra kiástunk 
egy másik régi falat (D—E), amely amazzal párhuzamos irányban ha-
ladt, azonkívül a déli toronyfal folytatásának látszott. Ez a fal jóval vas-
tagabb volt az elsőnél, mert átlag 1-70 m volt, de annyi toldozás és foldo-
zás, kivágás és hozzáépítés volt rajta, hogy eredeti alakját és méreteit 
csak nagyjából lehetett megállapítani. Tizenkét és fél méter hosszúság 
után ez a fal is elfogyott s minden további nyom nélkül hirtelen véget ért. 
Egy ledőlt falrészlet volt mindössze a folytatása és csatlakozása nem volt 
semerre sem. Ennek a falnak a téglái is igen vegyesek és leginkább dara-
bokban voltak. 

Ennek a téli ásatásnak a folyamán még négy más helyen is kísérel-
tem meg mély árok és gödrök ásásával a templom többi falának a feltá-
rását, de minden siker nélkül. Leomlott falrészletek mindenütt kerültek 
elő, de eredeti helyén levő falat ekkor többet nem találtam. Ezt a siker-
telenséget valószínűleg az magyarázza, hogy akkori kutató árkaim mind 
közvetlen a legutolsó templom főhomlokfala s a torony előtt húzódtak. 
Azon a helyen ugyanis a templom hatalmas méretű barokk oromfalának 
igen mélyre ásott alapozása miatt bizonyára nagy területen ásták fel a 
földet, s akkor kiszedhettek onnan minden régebbi falrészletet is. Az 
1926. évi ásatást azzal a meggyőződéssel fejeztem be, hogy ezúttal nem 
sikerült a régi templom keresett hajóját megtalálni. 

Két év múlva a véletlen tárta fel a keresett falakat. 1928-ban, mikor 
hozzáfogtak az új Templom-tér rendezéséhez, át kellett helyezni Köllő 
Miklósnak, a Milleniumkor állított Szentháromság-szobrát. Á szobor el-
távolítása után az alapok kiásása alkalmával előkerült a szobor alépít-
ménye alatt egy vastag régi téglafal. A Szeged város tanácsától kért 
ujabb ásatási segéllyel aztán feltártam ezt a falat s a hozzá csatlakozó 
részeket. 

Sajnos, akkor is hamarabb fogyott el az ásató munkások bérére en-
gedélyezett pénz, mint az ásatni való régi fal, s így nem tudtam a szük-
séges egész területet felásni. A falak egy része még most is ott lappang 
felásatlanul a Templom-tér kövezete alatt. 

* 

A lebontott Szentháromság-szobor körülbelül 23 méternyire állott a 
régi templom főhomlokzata előtt, hozzávetőlegesen annak meghosszab-
bított főtengelyében (1. ábra, 1. kép, P). Itt húzódott tehát a megtalált 
régi fal, északnyugat-délkeleti irányban, nem egészen párhuzamosan az 
elbontott utolsó templom főhomlokzatfalával. A föltárt fal egész hossza 
22-5 m volt, s a mai földszín alatt különböző mélységben (0-70—0-90— 
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1-25—1-70 m.) volt felső kitöredezett széle. A főfal két végén egy-egy 
csatlakozó oldal fal került elő. A délkeleti oldalfalat sikerült 11-0 m. hosz-
szúságban feltárni, anélkül, hogy itt már vége lett volna. A másik oldal-
fal is (a belső saroktól számítva) 5'30 m után hirtelen véget ért. Körül-
belül 6-00 m-es szakaszon hiányzik ott a fal, egészen az 1926-ban feltárt 
egyik (A—B) fal végéig, amelynek irányával pontosan egyezik. 

A feltárt falak részletes vizsgálata a következő állapotot mutatja: 
A délkeleti oldal teteje F-től J-ig ugyan erősen ki volt töredezve és felső 
széle különböző magasságban lappangott a föld alatt (090—1-70 mély-
ségben), mégis meglehetősen ép oldalakkal került elő. Ezt a jó kemény 
égetésű 28 X 14 X 6 cm méretű, vörös színű tégláinak s az azokat össze-
tartó igen kemény fehér vagy szürke színű habarcsnak köszönhette. A 
fal vastagsága a tetején 1*26—1-28 m az aljánál egy kis kifelé álló padka 
miatt E40 m széles volt. H-nál volt egy E27 m széles és 1-38 m-nyire ki-
rugó támpillér, szabályszerűen bekötve a falba, amelyet az alap pad-
kája köröskörül kisért. G-nél a fal egy kétméteres szakaszon boltívre volt 
állítva. J-nél derékszögben elhajlott a fal északnyugati irányban, de itt 
két és fél méter hosszúság után hirtelen vége volt K-nál, egyenes, sima 
falvégződésben. Saroktámpillér volt I-nél szervesen hozzáépítve; széles-
sége a falvastagsággal volt egyenlő, hosszúsága az oldalán 1*70 m. 

Ásatásaim után néhány hónappal a Templom-téren egy nagy me-
szesgödröt ástak a püspöki palota építkezése alkalmával s ekkor újra 
előkerültek ezek a régi templomfalak, s amennyit a gödör mélysége meg-
kívánt, le is bontottak belőlük. S akkor derült ki, hogy az elébb tárgyalt 
fal tulajdonképen egy másik, talán régibb falra volt rárakva s a különös 
ebben az, hogy ez az alsó fal más méretű (nagyobb) téglából volt építve. 
A tégla mérete 29 X 14 X 8 cm. volt. Feltűnő ebben főleg a tégla vastag-
sága. 

A fal irányában tovább haladva L-nél egy 1-90 m széles falnyílásra vagy 
hézagra találtunk. Azon túl újra folytatódott a fal, csakhogy az egyenes I— 
W irányától észrevehetően észak felé hajlott el, annyira, hogy a végénél, V-
nél az elhajlás már 0-68 m-t tett ki. Ez az M-től V-ig terjedő fal lényege-
sen különbözött az előbb leírt délkeleti faltól. Vastagsága más volt, 1-55— 
1-60 m, sőt az alapjánál, mint később a meszesgödör kiásása alkalmával 
kiderült, 2-00 m vastag volt, de úgy, hogy belül 0-30 m vastag külön fallal 
volt megpótolva. Téglája sárga színű (olykor szinte fehér) volt 
28 X 14 X 8 cm méretű, de sok szabálytalan alakú és méretben is külön-
böző darab is volt közte, azonkívül különösen az N jelzésű helyen sok 
volt a 20—30 cm-es terméskő-darab s mindez valami hol gyenge, hol 
igen erős barna színű habarcsba volt rakva. A fal két helyen igen mélyen 
ki volt törve, P-nél 3-30 m szélességben (itt állott ezelőtt a Szenthárom-
ság-szobor), azután S-nél, 2-30 m szélességben. Három helyen volt a fal 
külső oldalához támpillér állítva. Az első N-nél, egészen a fal sarkánál, 
ez E50 m széles és 2T2 m hosszú volt, de sajátságos volt az elhelyezése, 
mint az alaprajzból látható. A fal az L nyílás oldalán, M-nél egészen 
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sima volt, utólagos kitörésnek nyoma sem volt. Ha ez a 1*90 m széles 
(L) nyílás ajtó lett volna, akkor annak egyik oldala nem simulna hozzá a 
támpillérhez, hanem bizonyosan a 4*40 m széles (J—M) falfelület köze-
pén volna vágva. De különben sem mutatott rá semmi jel arra, hogy a nyí-
lás helyén valamikor ajtó lett volna beépítve. A P jelzésű kitörés helyén 
volt egy második támpillér (R), vastagsága 1-40 ni, hossza 1*85 m volt. 
Ez azonban valószínűleg nem a fallal együtt épülhetett, mert a meszes-
gödör ásása alkalmával hamar kiszedték az alapját is, holott a csatla-
kozó falból még sok maradt a földben. A harmadik támpillér (T), a máso-
dik falkitörés helyén volt (S), mérete 1-50 X 2*00 m. 

A templomhajó belseje felé — néhány vékony újabbkori falmarad-
ványon kívül — csak egy helyen csatlakozott egy vastag régi fal az 
eddig ismertetett főfalhoz: M-nél derékszögben indult el s a délkeleti ol-
dalfallal párhuzamosan haladt egy 1*65 m széles fal 9*30 m hosszúság-
ban. Ez azonban nem volt bekötve a főfalba, azonkívül mindenféle tör-
melék téglából készült, egészen olyan volt, mint az alaprajz A—B és D—E 
fala. Két helyen c-nél és b-nél szabályos négyszögű fülkeszerű üregek 
voltak a fal közepén, látszólag sírhelyek, bár csontvázat nem találtunk 
bennük, a-nál azonban egy téglából falazott letompított sarkú pillér ma-
radványa került elő. (Vörös színű téglái 27 X 13 X 6 cm méretűek vol-
tak.) Miután azonban ez a pilléralapot mutató faldarab nem korrespondál 
a külső fal H támasztópillérével, nem valószínű, hogy boltozathordó pil-
lér lett volna. Alatta különben volt egy 30 X 15 X 6 cm méretű téglából 
rakott vastag fal, amely északnyugati irányban, a főfallal párhuzamosan 
haladt (d), de kis darab után le volt faragva és folytatása nem volt. 

Visszatérve a főfalhoz és folytatva vizsgálatunkat egy újabb, az 
előbbitől eltérő falat találunk U—W—X—Y irányában. Ennek a falnak 
az iránya pontosan egyezik az I—J—K faldarabéval s így feltehető, hogy 
valamikor a középső vastag (M—O—P—S—V) fal tetején összeköttetése 
volt amazzal. Egy darabon U-nál most is rajta feküdt a vastagabb falon. 
Ez a fal azonban nem egyezik sem anyagban, sem méretben, sem kivitel-
ben a túlsó oldalon levő másik fallal, amellyel együtt valamikor a tem-
plomhajót körülfogták. U-tól W-ig 4-00 m hosszú, ott aztán derékszög-
ben elhajlott északkelet felé, pontosan a már régebben feltárt és a to-
ronyhoz csatlakozó A—B fal irányában. Y-nál hirtelen véget ért, ki volt 
töredezve, olyan mélyen, hogy még az alapját is kiszedték. Z-nél ma-
radt meg egy támpillér (1*20 X 2-05 m) csonkja; a falsaroknál (X) pedig 
egy teljesen bekötött saroktámpillér (1-25 X 2-25 m) volt. A fal vastag-
sága a főfal darabján csak 1*15 m volt, az oldalfalon pedig 1-26 m. Anyaga 
nem volt egységes, habarcsa hol fehér-szürke, hol vöröses-barna volt, tég-
lái pedig különbözők, 30 X 15 X 6 és ennek darabjai leginkább, de igen 
sok törmelék is volt közte. 

Az N támpillér folytatásában húzódó belső vastag falnak (c—a—b) 
nem volt párja a T támpillér irányában. 
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Ha már most szemügyre vesszük a feltárt falak alaprajzát, első pil-
lanatra is kétségtelennek látszik, hogy egy templomhajónak a falai vol-
tak és pedig háromhajós templomé. Ez a templomhajó, belül mérve, 
(szentély nélkül) 34-10 m hosszú és 19-90 m széles volt. S ha kiegészítjük 
a hiányzó részeket, megállapítható, hogy a középhajó szélessége 8*00 m, 
az oldalhajók közül a déli 4-30 m, az északi pedig 4-60 m széles volt. A 
megmaradt két oldalsó támpillér (H és Z) tanúsága szerint pedig négy 
szakaszból állott a hajók hossza. 

Ha megkeressük a kapcsolatot a templomhajó és a korábban feltárt 
szentélyek között, akkor a következő eredményre jutunk: A megtalált 
templomhajó kétségtelenül hozzátartozik a lebontott Szent-Demeter-
templomhoz, ezt a fekvése és a szentélyekhez való helyzete bizonyítja. 
De hogy a két, illetőleg három régi szentély közül melyik tartozott ehhez 
a hajóhoz, nem könnyű megállapítani. Tudvalevőleg ilyen kérdés meg-
fejtésénél nemcsak az épület méretei és arányai, hanem legfőképen a fa-
lak anyagának és építési technikájának egyezése birnak döntő bizonyító 
erővel. A falak állapota, minősége, mérete, vastagsága, a téglák anyaga, 
keménysége, színe és legfőképen mérete, kétségbevonhatatlan bizonyíté-
kok e kérdés megoldásánál. 

Meglepetés volt tehát, hogy teljes egyezést úgyszólván sehol sem 
találtunk a két épületrészlet falai között. Mindenekelőtt nem találjuk a fa-
lakban azokat a kisméretű téglákat, amelyekből a fenmaradt nyolcszögű 
torony emeletei épültek. Ügylátszik a toronyhoz tartozó eredeti épület 
egészen elpusztult, vagy talán soha sem is volt ilyen téglából 
épített temploma. De akkor kellene egy a toronynál régebbi tem-
plomépületnek lenni, amelyhez a tornyot később építették hozzá, mert 
ezt is fel lehet tételezni. De ennek sem lehet semmi nyomát sem találni. 
Legvalószínűbbnek látszik, hogy az a háromhajós bazilika (csarnoktem-
plom nem igen lehetett), amelynek a falait a két feltárt oldalfal és hom-
lokfalrészlet határoz meg, ahhoz a szentélyhez tartozott, amelynek kelet-
kezését annak idején a XIV. század végére, Zsigmond király uralkodásá-
nak idejére tettem. (Dolgozatok, 1927, 195.) Ennek az alaprajzát mutatja 
az 1. ábra 2. képe. 

A főfal középső része (M-től V-ig) mindenesetre régibb eredetű, s 
akkor nagyon valószínű, hogy a hozzátartozó szentély az volt, amely-
nek egyenes zárófalát (1. ábra 1. kép, f—g) akkor bontották le, ami-
kor az elébb említett Zsigmond korabeli újabb szentélyt építették. Való-
színű azonban, hogy nem az egyenes záródású szentély első formájához 
tartozott, hanem akkor épült, amikor ennek a szentélynek derékszögben 
álló, kevésbé kiálló nilléreit lefaragták s a sarkaira u. n. saroktámpillére-
ket építették. (V. ö. Dolgozatok, 1927. 191. és 2. kép és XXVI. tábla, 1. kép 
f és g). Ennek a szentélyzárófalnak a közepére is tettek egy támpillért, 
(u. o. 192.), amelynek analógiáját látom a főfal közepén megtalált R 
jelzésű támpillérben. Hogy ez utóbbinak mi célja volt, nem egészen vilá-
gos. Azt hiszem, nem tévedek, amikor ezt a véleményemet nyilvánítom, 



A SZEGEDI SZT. DEMiETER-TEMPLOM. 9 

hogy ez a régibb templom nem volt háromhajós. Legalább akkor, amikor 
a régi toronyhoz (és a túlsó oldalon volt párjához) hozzáépítették a sarok-
támpilléreket, semmi esetre sem lehetett a templom háromhajós. Ezt mu-
tatják többek között a háromhajós templom (1. ábra 2. kép) oldalfalai-
nak szabályellenes csatlakozásai a tornyok saroktámpilléreihez. Ha pe-
dig feltételezzük azt, hogy egy régebbi háromhajós bazilikának oldalfalai 
valamivel beljebb csatlakoztak a toronyhoz, akkor kiderül az, hogy a tem-
plom olyan keskeny lett volna, hogy nem lehetett háromhajósra építeni, 
így nem mariad más hátra, mint arra gondolni, hogy ez a legrégibb 
templom bizony csak egyhajós épület volt, egyenes záródású szen-
téllyel, a szentély mellett álló toronnyal. Lehet, hogy ezt a tornyot, illetve 
a torony nyolcszögű részét egyszer egy Franciaországból jött cisztercita-
rendű barát építette, aki Toulouse vidékéről jött, mert mint más helyen 
megírtam (Szegedi Szemle, 1931. 22—24. sz.), a mi tornyunk és a toulouse-
videki tornyok között feltűnő hasonlóság, sőt részletekig menő egyezés 
van. 

Ilyen egyhajós, négyzetes apsisszal biró templomok egyébként ha-
zánkban különösen Sáros-, Szepes- és Abauj-megyében épültek nagy 
számmal. 

Ez a legrégibb templomunk mai viszonyaink mértékeivel mérve bi-
zony elég kicsi volt. De ha meggondoljuk, hogy milyen kevés lakosú kis 
hely lehetett akkor még Szegednek ez a vár alatti városi része, amelynek 
ez volt a temploma, akkor nem fogunk ezen csodálkozni. A kis templom-
méret egyáltalán nem meglepő és semmi különös következtetésre nem 
alkalmas, ha tudjuk, hogy e korbeli templomaink általában igen szerény 
méretűek voltak. Még a püspöki székesegyházaink hossza is 75 és 39 m 
között volt, apátsági és plébánia-templomaink még ennél is kisebbek vol-
tak. Ez utóbbiak ritkán voltak 30 m-nél hosszabbak s így nem mondható, 
hogy a szegedi 37 m hosszú templom nagyon kicsi lett volna.*) 

. *) Az természetesen minden történelmi alapot nélkülöző egyszerű kitalálás, hogy 
a szegediek Szent Demeter a halászok és pásztorok védőszentje tiszteletére először 
fatemplomot építettek, amely „torony nélkül álló egyszerű bazilika volt, amelynek 
deszkafalait később téglából építették ujjá". (Szegedi monográfia, 1927. Szeged 
múltja, 3.) 

14* 



y v yVíV yy y yy:\:y; - ' . 
• 

-

DIE ÄLTESTE KIRCHE ZU SZEGED. 

Zweimal berichteten wir schon an dieser Stelle über die alte Kirche 
des Hl. Demetrius, welche in den Jahren 1913—1925. abgerissen wurde. 
(Vgl. Dolgozatok, 1925, 61. ff. und 1927, 188. ff.) Jetzt kommen wir zum 
drittenmal mit einem kurzen Bericht über die vor der alten Kirchenfront 
veranstalteten Ausgrabungen. In den früheren Berichten erwähnte ich, 
dass es gelungen war fünf verschiedene Bauperioden der Kirche festzu-
stellen. Damals fand ich die vollständigen Grundrisse der beiden letzten 
Kirchen, aber von den drei ersten konnte ich nur Chor und Apsis fest-
stellen. Jetzt ist es endlich gelungen die zu diesen Apsiden gehörigen 
Schiffe auszugraben. Die erste Kirche war demzufolge ein kleineres ein-
schiffiges flachgedecktes Gebäude mit viereckigem Chor und gerade ge-
schlossener Apsis, die später eingewölbt wurde. Als man dann beiläufig am 
Ende des XIV. Jahrhunderts die Schlussmauer des Chores durchbrochen und 
den Chor um Bedeutendes verlängert hatte, hat man auch das Kirchen-
schiff durch zwei Seitenschiffe vergrössert, so dass es zu einer arei-
schiffigen Basilika wurde. Der alte Turm, der unten viereckig, in seinen 
drei Stockwerken achteckig ist, überlebte alle Bauperioden, und wurde 
vor dem Abbruch gerettet. Er steht heute zum Kunstdenkmal erklärt und 
restauriert auf dem neuen repräsentativen Kirchenplatz des neuen grossen 
Domes, als Zeuge einer längst vergangenen Zeit, und als das einzige und 
älteste mittelalterliche Baudenkmal des ungarischen Tieflandes. 
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A XVIII. SZÁZADBAN. 

A hazánk területén a múltban használatban volt tüzelő- és fűtő-
berendezésekről általában keveset tudunk s az a kevés is leginkább csak 

írásbeli adotokon alapul. Régi konyhák és fűtőberendezések, kemen-

cék, kályhák egészben és a maguk helyén egyáltalán nem maradtak reánk. 

Ami megmaradt belőlük, az csak egy-egy részlet, esetleg egyes kályha-

cserepek, legjobb esetben egy-két a helyéről kiszakított díszesebb régi 

kályha valamelyik múzeumban. De az ilyen megmentett egyes darabok 

nem adnak teljes felvilágosítást az általános tüzelőberendezés egykori 

alakjáról és szerkezetéről, sem a házban való elhelyezéséről s különösen 

nem a füstelvezetés fontos kérdéséről. Ezért rendkívül fontosak az olyan 

egykorú és hiteles tervrajzok, amelyeknek segítségével sikerül e kérdé-

sekre némi világosságot vetni. 

A szegedi városi múzeum gyűjteményében van huszonnégy darab 

ilyen rajzlap, amelyeken részint a volt szegedi vár falain belül, részint 

ezeken kívül, a város területén állott egykori épületek tervrajzai láthatók. 

A legrégibb lap 1750-ből való, az utolsókat 1776-ban rajzolták. Vala-

mennyi tehát a XVIII. század harmadik negyedéből való, s valamennyin 

világosan láthatók az akkori konyhák és fűtőberendezések is. Kedvező 

körülmény még az is, hogy a tervrajzokon ábrázolt épületek között csak 

négy az egyemeletes, a többi mind földszintes. Azért fontos ez, mert a 

földszintes házak tervrajzain jobban meg lehet figyelni a füstelvezetés 

módját és a kémények szerkezetét. 

Lássuk először az egyes tervrajzokon előforduló tüzelő- és fűtő-

berendezéseket egyenként: 

1. Egy 1750-ből való tervrajzon van ábrázolva a Staabs-Profosen-
Wohming, amelynek építési idejét a hozzáfűzött magyarázat szerint nem 
tudják és amely, mint a rajzból látni, két egymás mellé állított földszin-
tes egysoros házból állott. Külön tető alatt volt mindegyik. Az egyik 
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traktus két részből állt: egy nagyobb szobából, a terv szerint Trink-Stube 
és emellett egy kisebb helyiségből, a konyhából. Ez utóbbi azonban há-
rom részre van osztva: a mestergerenda alatt húzódó fal kettőbe osztja, 
úgyhogy egyik része pitvarnak marad, a másik pedig újra két részre 
oszlik, a baloldali élelmiszeres kamra, a jobboldali ellenben a tulajdon-
képpeni konyha, vagyis inkább csak a tűzhely szűk területe a nyitott ké-
mény alatt. Itt áll a hasábalakú, téglából épült és a tetején téglával kira-
kott asztal magasságú nyitott tűzhely. Hossza 1-60 m, szélessége 1T0 m. 
A tűzhely a helyiség egyik sarkában állt, két szabadon álló oldala mellett 
alig volt félméternyi férőhely. A konyha külső, pitvarszerű részével szé-
les falnyílás kötötte össze, egészen olyan formán, mint a mai alföldi pa-
parsztház konyhájában. 

A szomszédos nagy szobában, a konyha felőli fal mellett egy hatal-
mas négyszög alaprajzú kályha volt. Ez három részből állott: alul volt 
egy kb. 35 cm magas, E10 X 1*20 m méretű padka vagy láb, ezen emel-
kedett a kályha 0'80 m magas kocka-alakú alsó teste, ezen pedig 
állt a harmadik rész, a szintén kocka-alakú, de az alsónál valamivel kes-
kenyebb teste. A kályha nem állt szorosan a fal mellett, hanem 20—25 cm-
nyire ez előtt. A konyha felől volt a szája, ahonnan fűtötték. A 
ház másik traktusában volt még két, az előbbihez teljesen hasonló 
és méretű kályha. Az egyiket a konyha pitvarából fűtötték, a másikat a 
ház előszobájából, de ott a szája előtt külön kis fülke volt elébe építve, 
amelynek ajtaja az előszobába nyílt. 

A három kályha a rajzon egészen sírna, sem párkányuk, sem koro-
názásuk nincsen, nem is tűnik ki ebből a rajzból, hogy milyen anyagból 
épültek. A tervrajz magyarázó írása szerint az egyik kályha nagyon ron-
gált és újjal pótolandó. De úgy látszik, nem csak ezt, hanem a másik két 
kályhát is kicserélték idővel, mert egy másik, 1776-ból származó terv-
rajzon, amely szerint a ház beosztása nem változott, a kályhák száma és 
helye is ugyanaz mint volt, azonban most más kályhák vannak a régiek 
helyén. Ezek az újabb kályhák is három tagból állanak, egy fehér színű 
alacsony lábon vagy padkán, zöld színűre festett hasábalak 075 m széles 
és MO m magas (az egyiknek felül profilos párkánya is van), s ezen egy 
szintén zöld színű, de hengeralakú felső test áll, amelynek átmérője 0-63 m, 
és 0-95 m a magassága. A párkányos kályha hengertagján is van felül csip-
kés szélű párkány. Még az a változás észlelhető ezen az újabb tervrajzon, 
hogy a kályhák karcsúbbak és szorosan a falhoz simulnak, de még min-
dig kívülről fűtik. Ennek a fent említett díszesebb kályhának újabb és 
nagyobb, félig az előszobába, félig a szobába nyúló fűtő-fülkét építettek. 

2. Volt a szegedi várnak egy különálló igen vastagfalú (MO m) 
egyemeletes épülete, amelynek földszintje egyetlen nagy bolthajtásos, osz-
lopos terem volt. Ez volt a vár tüzérségi szertára, az Artillerie Zeug-Haus, 
ahogy azt az 1773-ban készített tervrajz mondja. Harminc ágyút és tizenöt 
mozsarat tartottak benne, a tervrajz magyarázata szerint. De még az 
emeletnek is több mint fele ilyen hadi célnak szolgált, mert ott volt a Riist-
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kammer (fegyvertár). Az emelet másik részén volt a Stuck Haubtmans 
Quartier, a tüzérkapitány lakása. A négyszobás, előszobás lakás kony-
hája aránylag kicsi és a szokástól eltérő formájú és berendezésű volt. Kü-
lön kéményalja nélkül, a konyha egyik belső sarkában állt a 1*60 X 2-20 
m méretű nyitott, téglából épített tűzhely, felette pedig két a falból kinyúló 
s derékszögben találkozó gerenda tartotta a kémény sátorát. 

A lakás négy kályhája közül az egyik a konyhatűzhellyel határos 
fal mellett állt, ezért fűtőnyílása oda, úgylátszik a tűzhely tetejére nyílt, 
füstje is annak kéményébe szállt. A többi három kályha a három szoba 
összeérő sarkában állt s ezeket egy ebben a sarokban a vastag falból és 
az előszoba lecsapott sarkából kiképzett fűtő-fülkéből fűtötték. A fülke 
ajtaja az előszobába nyílt. (1. ábra, 2. sz.) 

Mind a négy kályha négyszögű alaprajzú s ez zöld színűre van 
festve. Alapja vagy lába nincs rajzolva s a kályhák szorosan a falhoz sí-
multak. A kályhák felépítéséről sem ez, sem az 1775-ből való második, 
sem az 1776-ból való harmadik tervrajz nem szolgáltat adatokat. 

3. Volt a szegedi vár régi kapuja közelében egy igen régi emeletes, 
de már nagyon düledező állapotban levő kaszárnya, amelynek az emele-
tét 1773-ban lebontották, s új tetővel ellátva, földszintes épületté tataroz-
ták. Ebben a kaszárnyában volt összesen 16 lakószoba és 8 konyha, olyan 
csoportosításban, mint a mai alföldi parasztházban; minden konyhához 
tartozott jobbról és balról egy-egy szoba s az ilyen lakás bejárata a kony-
hának elülső, pitvarszerű részébe vezetett. Kétszer négy ilyen lakás so-
rakozott egymás mellé, két sorban, háttal egymásnak állítva közös tető 
alatt. Két-két konyha háttal összeért s közös kémény alatt volt, úgy 
hogy az egész házon csak négy kémény volt. (1. ábra, 3. sz.) 

A konyhák, mint fentebb említettem, a tervrajz szerint egy a meny-
nyezet alatt elhelyezett fagerendával két körülbelül egyenlő részre vol-
tak osztva. A hátulsó rész volt a nyitott kémény alja, amelynek sátora 
három oldalt a megfelelő házfalakon, negyedik oldalon, elől a vízszintes 
gerendán nyugodott. 

A tűzhely 2-00 m hosszú és l'3ü m széles, a hátulsó fal közepén állt, 
három oldalról lehetett körüljárni. Magassága nem tűnik ki a rajzból, de 
valószínűleg asztalmagasságú volt, mint a többi. 

A szobákban, a konyhai tűzhely felé eső sarokban állt a négyszeg-
letes alaprajzú, padkán álló, a rajzon zöld színűre festett kályha, de úgy, 
hogy a kályha teste és a fal között még kb. 25 cm-es térköz maradt. A 
kályhákat a konyha felől fűtötték, füstjük a konyhai tűzhely fölött nyíló 
kéménybe szolgált. A kályhák felépítéséről nem tudunk semmit, a rajz-
ból csak annyi tűnik ki, hogy olyanok lehettek, mint az eddig leírt 
kályhák. 

4. A várbeli Platz Hauptmanns házáról három tervrajz van 1775-ből 
és egy 1776-ból. Ebben a kisebbszerű földszintes házban volt egy három-
szobás lakás mellékhelyiségekkel, azonkívül volt még két szobája a padlás 
terében. Mind az öt szobában és a cselédszobában is volt egy-egy kályha. 
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A ház konyhája keskeny, hosszúkás, egy kisebb belső és nagyobb 
külső részre volt osztva. Az elülső a pitvar, amelybe két ajtó és egy 
ablak nyílik, a hátulsó részt pedig egy vízszintes gerenda választja el a 
nyitott kémény-aljától, amely alatt — a hátulsó fal közepére állítva — 
állt a 1-60 X 1-90 m méretű nyitott tűzhely. A tűzhely mellett, a konyha 
jobb sarkába volt beépítve a sütőkemence, kívül hasábalakú, bellii 
0-90X 095 m kerek kemencefenékkel. (2. ábra 4. sz.) 

A konyha felől fűtötték azt a három kályhát, amelyek a szomszédos 
szobák sarkaiban állottak, szorosan a falhoz, ill. sarokba állítva. A föld-
szintén levő negyedik kályhát az előszoba sarkába épített külön kis fülké-
ből fűtötték. A padlástérbeli két szoba kályháit is ilyen külön, ajtóval el-
látott fülkéből fűtötték. Mind a hat kályha kb. HOXO'SO m méretű 
négyszög alaprajzú volt, s a tervrajzokon zöld színre vannak festve. 

A nyitott kémény sátra még a padlástér magasságában is 1*20 X 1-60 
m méretű s téglából volt falazva. 

5. Hosszú földszintes, zsindelytetejű, favázas-falú ház volt a várbeli 
tisztikaszárnya, amelyről három egyforma tervrajz maradt meg, egy 
1775-ből, kettő 1776-ból. Négy lakás volt ebben a házban, s az egymás 
mellé sorakoztatott lakások szobái úgy voltak csoportosítva, hogy min-
dig közrefogták a középen fekvő konyhát. Ez a középső keskeny traktus 
íulajdonképen három egyforma részből állott. Az első volt a lakás elő-
szobája, amelyből jobbra-balra egy-egy ajtó a szobákba vezetett, szem-
ben pedig a harmadik ajtó a konyhába. Még pedig a konyhának kémény-
aljába, amelyben az asztalformájú tűzhely állott a nyitott kémény alatt. 
A kéménysátort hordó vízszintes fagerenda választotta el ezt a részt a 
konyhának elülső, pitvar-részétől, amely be volt padlásolva. A négy 
konyha tűzhelye négyféleképen volt elhelyezve. Egyszer a baloldal, egy-
szer a jobboldal közepén, aztán a jobb és egyszer a bal elülső sarokban, 
de mindig úgy, hogy három oldala szabad volt. 

Sütőkemence is volt a házban, az 1775-ben hozzáépített új házrész-
ben, a Platz-Major lakásában. A kemence szája ugyan a konyhába nyílt, 
de a teste be volt építve az egyik udvari szoba sarkába, mérete elég kicsi 
volt (0-95 X 1-10 m), kívül hasábalakú, belső tere köralakú volt. Csak úgy 
mellékesen említem meg, hogy Anno 1776-ban az őrnagy úr lakásában 
volt előszoba, konyha és hat egészen kicsi szoba. A szobák menyezete 
u. n. stukaturral volt ellátva (amit a terven külön kiemelnek), tehát ná-
dalva, vakolva és meszelve volt. Ellenben a kapitány urak lakásaiban a 
szobák mennyezete csak nyers deszkából volt készítve. Az előszobák 
és konyhák padlója téglával volt kirakva, a szobákban deszkapadló volt. 

1775-ben tizenhat kályha volt a házban, a következő évben azonban 
már csak tizenkettőt mutat a tervrajz. Valamennyi kályha négyszög alap-
rajzú volt (0-80 X 1-10 m), s mind szorosan a fal mellett, illetőleg a szoba 
sarkában állott. Négy kivételével valamennyit a konyha felől fűtötték. Az 
épületnek volt két egysoros udvari szárnya is, amelyek közül azonban az 



SZEGEDI TÜZELŐ- ÉS FŰTŐBERENDEZÉSEK A XVIII. SZÁZADBAN. 17 

egyiket időközben lebontották, ezeknek a kályháit az udvar felé nyíló 
külön fűtő fülkéből fűtötték. 

A kályhák alakjáról is tájékoztatnak a tervrajzok. Kb. 2-00 m maga-
sak s alacsony fehér padkán állanak. Az alsó hasábos testet fent profilos 
párkány szegélyezi, a szintén hasábalakú, de valamivel karcsúbb felső 
testet is ugyanolyan profilos párkány koronázza, mint az alsót. Az egyes 
cseréplapok ugyan nincsenek kirajzolva rajtuk, de mivel zöld színűre 
vannak festve, méltán feltehetjük, hogy zöld színű cserepekből voltak 
összeépítve. 

6. Egy 1773—4-ből való tervrajz az újonnan építendő s egy 1776-ból 
való terv a már megépített tiszti kaszárnyát ábrázolja. A két tervrajz kö-
zött nincsen különbség, az egyemeletes épület földszintjén volt hat kisebb 
tiszti lakás, az emeleten négy a kapitányoknak való, valamivel nagyobb 
lakás. Jellemző, hogy a lakásoknak nem volt előszobájuk s a bejárat a 
konyhából nyílott, egészen úgy, mint ma a magyar parasztházaknál. A 
konyhák két részre vannak osztva, de csak fent a mennyezet alatt, egy 
vízszintes gerendával. Az elülső rész a pitvar, amelybe a külső és a lakás 
belsejébe vezető ajtók nyílnak, s a belső a tulajdonképeni konyha, az asz-
tal formájú nyitott tűzhellyel. A földszinti konyhák füstje az anyafalba 
helyezett 64 X 48 cm méretű kéménycsőn, az emeleti konyháké ugyan-
olyan méretű külön kéményeken távozott. 

A házban összesen 28 kályha volt, legtöbbje szorosan a falhoz, egy-
nehány azonban a szoba sarkában sarokra volt állítva. A rajz szerint kb. 
20 cm magas lábon áll a két tagból felépített zöld színű kályha, amelynek 
alsó hasábalakú része 1*20 m, a felső keskenyebb kockaalakú része 0-60 m 
magas. Qazdag tagozású párkány szegélyezi az alsó rész felső peremét, 
valamint a felső részt is ilyen párkány koronázza. Az alsó résznek ezen-
kívül még erős lábazati párkánya is van. A kályha alul 0*75 m, felül 055 m 
széles. Valamennyi kályha fűtőnyílása a konyhába nyílt. A földszinten 
két-két, az emeleten négy-négy kályha füstje ment ki egy-egy konyhába, 
111. a konyha kéménysátorába. 

7. A várbeli tüzérségi korcsma, három helyiségből álló kis földszintes 
épület volt. A 7-00 X 4*20 m méretű padolatlan konyhának az egyik, az 
ivószoba és a külső házfal felé eső sarkában volt a szokásos formájú, 
0'85 X 1-30 m méretű nyitott tűzhely. E fölött emelkedett a füstfogó sátor, 
amelyből a tervrajzon csak a vízszintes vetületben mutatkozó két derék-
szögben összefutó tartógerenda rajza látszik. A íüstfogó sátor belső mé-
rete kb. 2*20 m volt. Hogy fölfelé mint folytatódott, nem tűnik ki a rajz-
ból, kéménynek nincsen nyoma a terven. Ellenben van egy keskeny ablak-
nyílás a falban, közvetlenül a tűzhely mellett, a tűzhely megvilágítására. 

Az ivóban, a konyha falához tapadva állott egy nagyobb fajta lábon 
álló két tagozású, de minden párkány nélkül való zöld cserépkályha. 
Olyan mint a Staabs Profosen Wohnung-ban leírt példány. Szélessége alul 
1/05, felül 0-75 m; egész magassága 2*10 m. 
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8. A szegedi várparancsnok háza egyemeletes, erkélyes, díszesebb 
épület volt. Az 1775Jből való tervrajzból látjuk, hogy még ebben a kétség-
kívül legelőkelőbbnek épített házban is a tüzelő- és fűtőberendezés töké-
letesen olyan volt, mint a többi eddig felsorolt kevésbé előkelő házban 
való. A 17 szobás épületben csak egy konyha volt, a földszinten. (1. 
ábra, 8. sz.) A négyszegletes alaprajzú, teglaborítasu nyiiott tűzhely a 
konyna egym sarKaoan állt, de nem érintette a falakat, körül lehetett 
járni mind a négy oldalról. Csak a legbelső sarkán volt hozzáférhetetlen, 
mert oda volt helyezve egy külön beépített katlan. A konyha egy másik 
sarkából nyílt a sütőkemence szája, a kerek belsejű, de kívül szegletes 
kemencetest a szomszédos szobába, illetve az abból lehasított előtérbe 
nyúlt ki. Nyitott kéménysátor volt a tűzhely és a sütőkemence szája fe-
lett, amit a tervrajz világosan mutat. 

Tizenkét kályhát lehet az épület földszinti és emeleti helyiségeiben 
összeszámlálni. Négyzetes alaprajzúak, szorosan a fal mellett állanak s 
olyan jelzésűek, mint a többi tervrajzon jelzett cserépkályhák. Az eme-
leten volt egy kályha, amely két szobát fűtött, e célból az elválasztó falba 
volt beépítve s ezért az alakja egy kissé deformálódott, nyilvánvalóan 
cserépkályha volt ez is. 

Valamennyi kályhát kívülről fűtötték. A földszinten hármat az udvar 
felől külön fütőfülkéből, sőt kettőnek külön kis folyosót is készítettek az 
egyik szoba egész szélességében. Az emeleten is a kályhák mögött min-
denütt külön járható falifülkék voltak képezve (a szomszédos szobából 
elrekesztve), amelyekből a kályhákat fűtötték. Miután az U-alakú épület 
csak egysoros volt, tehát nem volt belső anyafala, ezért a kémények bizo-
nyára a külső falba voltak elhelyezve, ámbár ennek a tervrajzon nem le-
het nyomát találni, mert azon kémények egyáltalán nincsenek megraj-
zolva. 

A tulajdonképeni váron kívül, de még a külső erődítés sáncain belül 
is volt egynehány katonai rendeltetésű épület. 

9. A mai Ártézi-kút terén, a Máv. iizletvezeíőségi palotájával szem-
ben állott a Staabs Medici Qaartier, tehát a vár katonai orvosának, vagy 
a vezérkar orvosának földszintes külön háza. Ennek az 1776-ból való terv-
rajzán igen részletesen és az eddigieknél sokkal pontosabban lehet látni 
a tüzelőberendezést. (2. ábra, 9. sz.) 

A konyha 470 X 5*40 m méretű s hátulsó része 270 m szélességben 
el van választva az elülsőtől. Egy a padlótól E60 m magasságban keresz-
tülhúzott gerendán fekszik a mennyezetig érő választófal, amely a konyha 
előterének felső részét a tűzhely terétől elválasztja. Ez volt a konyhának 
füstfogó része, amely alatt a hátulsó fal közepén a szokott formájú, tégla-
borítású nyitott tűzhely állott. Méretei 1-60 X 270 m hosszúság és széles-
ség, 0-96 m magasság. Alakja sírna hasáb, nyílás nincs rajta seholsem. 
Szóval olyan, mint amilyent igen régi parasztházakban itt-ott még ma is 
lehet találni. A konyha hátulsó jobb sarkában, a tűzhely mellett, de attól 
elválasztva áll a sütőkemence. Ez is kívül hasábalakú. Hossza, szélessége 
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0*95 X 1-26 m, magassága 1-60 m. Ezt a szokatlan magasságot az magya-
rázza, hogy a belül ellipszis alakú sütő feneke egy magasságban van a 
tűzhely felső szélével. A konyha bal hátulsó sarkában, a tűzhelytől balra 
volt egy két üstre való katlan. Ez már hozzá volt építve a tűzhely oldalá-
hoz, de annál valamivel alacsonyabb, 65 cm magas, hossza E10 m, szé-
lessége 45 cm volt. 

A házban három zöld színű cserépkályha volt. Az elsőt a katlan 
mellett a konyhába nyíló nyílásból fűtötték, a második a ház legnagyobb 
szobájában sarokra volt állítva, s mögötte a szoba sarka egészen vékony 
fallal le volt tompítva, hogy mögötte hely legyen a nélkülözhetetlen külön 
fűtő-fülke részére, amelynek az udvarra nyíló ajtaja volt. A harmadik 
kályha két szomszédos szobát fűtött s ezért be volt építve a két szobát 
elválasztó falba. Ezt is az udvar felé nyíló külön fülkéből fűtötték. A 
kályhák szorosan a falhoz simultak. Ezen a tervrajzon most már egészen 
világosan látszik, hogy cseréplapokból voltak megépítve a kályhák, mert 
a tervrajz egyik keresztmetszetén még az egyes cseréplapok is külön-
külön vannak megrajzolva. A kályha 030 m magas lábon áll, alsó négy-
szegletű teste, az alsó és felső párkánnyal együtt 1-05 m és három sor 
csempéből épült. A kályha felső része hengeralakú, szintén három sor 
cseréplapból, igen erőteljes, felül csipkés párkány koronázza. Az egész 
kályha magassága két és fél méter volt. 

Három kémény volt a házon. Az egyik a nyitott konyha fölött állt, 
ebbe ment az első kályha füstje is, a másik kettő az egysoros ház udvar 
felőli falán volt elhelyezve. Mióta nem építenek már egysoros városi há-
zakat, azóta a kéménynek ez az elhelyezése nálunk teljesen ismeretlen. 
Hiszen még az egysoros parasztházon is lehetőleg a fedél gerincén, vagy 
ahhoz közel bújik ki a kémény a háztetőből s nem az oldalfalon. Olyan 
országokban ellenben, ahol az ú. n. kandallós fűtés van divatban, nem 
szokatlan a fent említett kémény elhelyezés. 

10. Volt a szegedi vár külső területén, a mai tűzoltólaktanya helyén 
egy földszintes hosszú ház, amelyben az erődítések építészeti hivatala és 
három lakás volt. Fórtiflcations-fíauhof volt a hivatalos neve. Három da-
rab tervrajz maradt fenn róla 4775 és 1776-ból. A vezető mérnök laká-
sában volt előszoba, két lakószoba, egy rajzolószoba, cselédszoba, kamra 
és konyha. Az erődítési építőhivatalnok lakásában volt előszoba, három 
lakószoba, kamra, két éléskamra, konyha. A mérnök-tiszt lakásában: elő-
szoba, amelyben egy deszkafallal elválasztott kamra volt, a tiszt úr szo-
bája, az egyetlen a házban, amely gerendafödémes és stukaturos meny-
nyezettel birt, konyha és egy padozat nélküli szoba. 

Az első két lakás konyhája olyan, mint az eddig leírtak: asztalszerű 
nyitott tűzhely a nyitott kémény alatt, a harmadik konyha tulajdonképen 
csak az előszobából a deszkafallal elválasztott kamrának kályhafűtő-
kamrája volt, amelyben egy keskeny padka szolgált tűzhely gyanánt. 

Ebben a házban is zöld színű cserépkályhák voltak, szorosan a fal-
hoz, vagy a szobasarokba állítva. Az első lakás két kályhájának a szája 
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a konyhába nyílott, a harmadikat az előszobába nyíló ajtón át fűtötték. 
A két első kályha füstje a konyha kéményébe szállt, a harmadiknak kü-
lön kéménye volt. A második lakás két kályhája úgy volt felállítva a két 
szoba sarkába, hogy a fűtő-nyílása a konyhába szolgált. Külön fűtő-fülkéje 
csak a harmadik lakás egyik kályhájának volt s ez az előszoba egyik 
sarkába volt beépítve. Ebben a külön ajtóval ellátott 1-60 X 1-60 m alap-
területű helyiségben volt még egy keskeny téglapadka. A lakás második 
kályháját, amely az előszobától elválasztott deszkafalú kamrában állott, 
a mellette levő konyhának jelzett kis helyiségből fűtötték. A három rajz 
közül csak az egyik mutatja a kályhák felépítését is. Négyszögű alacsony 
padkán állt a kettős osztású zöld színű cserépkályha, mindkét rész felső 
peremén profilos párkány vonult körül. A kályha a rajz szerint az igen 
alacsony (2-50 m) szoba mennyezetéig ért. 

11. A katonai élelmezési raktárhoz tartozott egy két kis lakásra osz-
tott földszintes lakóház, amely a dátum nélküli, de kétségtelenül 1772— 
1775 között rajzolt terv szerint a harmincados hivatal tisztviselőjének volt 
bérbe adva. 

A két konyhában a szokott alakú, fent téglával borított tűzhely az 
egysoros ház udvar felőli fala mellett állott, a nyitott kémény sátora alatt, 
amely negyedik szabad oldalával itt is, mint az eddigi példákban egy a 
helyiséget két részre osztó fagerendán nyugodott. 

Négy zöld színű cserépkályha állott a két lakásban, szorosan a fal 
mellett s ezeket a konyha felől fűtötték. Két kályha be volt építve a falba 
úgy, hogy két-két szobát fűtött. 

12. A vár kapui mellett, valamint a külső sáncon át vezető bejáratok 
mellett voltak a XVIII. században apró, egy helyiségből álló őrházak. 
(2. ábra 12. sz.) Egy 1776. évi tervrajzon hét darab őrház rajza 
látható, alaprajzban és metszetben, a hozzávaló pontos leírással. Mind a 
hétben volt egy-egy zöld színű négyszögletes, fehér talpon álló, kiátrészű 
cserépkályha. Valamennyi kályhát kívülről fűtötték, hatnál egy külön e 
célra az őrház oldalához hozzáépített kis házikóból, amelynek felső része 
a széles, felül befedett kéményben végződött. Ezek a fűtőkamrák külön-
böző méretűek voltak, a legkisebb 2-05 X 1-58, a legnagyobb 2-22 X 2-85 
m alapterületű volt. A vár régi kapujánál álló hetedik őrházban az egészen 
kicsi fűtőfülke csak három oldalról volt körülkerítve, negyedik külső fala 
nem is volt. 

Ha már most a fent felsorolt épületek tüzelő- és fűtőberendezéseit 
csoportosítjuk s egymással összehasonlítjuk, akkor a következő ered-

ményre jutunk: 

a) A konyha tűzhelye, a szobák kályhái, mindkét tüzelő füstelveze-
tése valamennyi házban és minden lakásban, a várparancsnok lakásában 

csak úgy, mint a katonák korcsmájában és az egyszerű őrházacskákban, 
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egyforma volt. Legfeljebb a használt építési anyagban s a díszesebb vagy 

egyszerűbb kivitelben lehetett némi különbség, ez azonban nem volt lé-

nyegbevágó. 

b) Az 1775—16. év körüli szegedi városi konyha alakja és berende-

zése a következő volt: A konyhának szolgáló, rendesen hosszúkás négy-

szögű helyiség két részre volt osztva, ez az osztás azonban legtöbbször 

csak a mennyezeten volt látható, amennyiben azt egy vízszintes vastag 

gerenda egy elülső, mennyezetes és egy hátulsó nyitott kéményes részre 

osztotta. (A szeged-vidéki parasztház konyhájában szokásos két oldalsó 

falrészlet, amely nyilván a vízszintes tartógerenda (mestergerenda) jobb 

alátámasztására szolgál, a mi tervrajzainkon is előfordul két esetben: 1. 

és 5. sz.) Az elülső résznek előszoba-pitvar rendeltetése volt, a hátulsó 

rész pedig a tulajdonképeni konyha volt, felső részében nyitott sátoralakú 

kémény aljával s ezalatt a tűzhellyel. 

c) A konyha tűzhelye mindig asztalmagasságú volt, szélessége és 

hossza is körülbelül egy nagyobb asztal méreteinek felelt meg. Hasábalakú 

teste a legtöbb esetben valószínűleg téglából épült, de lehet hogy földből és 

vályogból volt rakva, de a tetejét mindig egy sor tégla borította. Ügyne-

vezett nyitott tűz égett rajta, ami azt jelenti, hogy a főzőedények vagy 

a tűzhely tetején égő szabad tűz körül állottak vagy a tüz fölött vasból 

való háromláb tetején, vagy ha lábasok voltak, a saját lábukon. A bús-

sütés nyárson történt, a vasból való nyársakat vasból való állványok, 

tűzkutyák támasztották. 

d) A konyhák padlói, a tervrajzok írásos megjegyzése szerint tég-

lával voltak kirakva. 

e) A nyitott tűzhely füstje szabadon emelkedett fel a nyitott kémény 
sátorába. A konyhát két részre osztó vízszintes gerenda s a rajta ülő fal-

darab arra szolgált, hogy a szabadon terjengő tűzhelyfüst ki ne szálljon 

a konyha elülső, pitvaros részébe. Ezen a gerendán, illetőleg falrészleten 

s ezenkívül a konyhai rész másik három falán nyugodott a kémény-sátora. 

Ez téglából való boltozat volt, amelynek legfelső pontján levő nyílásán ült 

a kémény. A kéménysátor alakja csonka gúla alakú, vagy dongaboltozat-

nak megfelelő félhengeres formájú. 

f) A kéménysátor boltozata nem mindig nyugodott a konyha három 

falán és a keresztgerendán. Három (úgylátszik kivételes) esetben (2., 7. 

és 8. sz.) ugyanis a helyiség sarkában állt a tűzhely s felette egy sarkos 

füstfogó sátor volt elhelyezve, amelynek csak két oldala feküdt fel a konyha 
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két összetalálkozó falára, a másik két oldala pedig két a konyhafalból ki-

álló s derékszögben találkozó gerendán nyugodott. Ezen a szabadon álló 

sarokpontban a gerendák valószínűleg valami vasrúddal fel voltak füg-

gesztve s a mennyezet gerendáihoz erősítve. 

g) A konyha kéménye mindig olyan bő volt belül, hogy azon egy 

ember (a kéményseprő) kényelmesen végig mászhatott, (kb. 0'80 X 080 

m. méretű). Külső alakja mindig négyszegletes, felül néha nyitott volt, 

vagy pedig boltozatszerűen volt befedve. 

h) A leírt 31 lakás közül négyben volt a konyhában külön sütőke-
mence is. Még pedig a Platz-Hauptmann lakásában (4. sz.), a Platz-Major 

lakásában (5. sz.), a Staabs-Medici Qua r t i e r ben (9. sz.) és a várparancs-

nok házában (8. sz.). Ezek nyilván nem kenyérsütőkemencék, hanem pe-

csenye- és tésztafélék sütésére szolgáltak. Pékmester volt már akkor Sze-

geden, mint ahogy ezt a XVIII. sz. második feléből való árúcikkek és élel-

miszerek hatósági limitációja mutatja, amely első helyen említi a „Pékek 

avagy Sütő Mester Emberek" árszabályát. Tehát kenyeret nem kellett ott-

hon sütni. Hogy kényelmi, fényűzési célt szolgáltak, azt mutatja az a kö-

rülmény is, hogy csak előkelőbb, magasabbrangúak lakásában találunk 

ilyeneket. 

i) A sütőkemence alakja mindig négyszegletes és hasábalakú, mérete 

legfeljebb 0*95 X 1*25 m, csak a parancsnok házában nagyobb, ahol kb. 

2-00 X 2-20 m a külső mérete. A belső kerek sütőfelület az első háromnál 

kb. 0-65 X 0-95 m, a negyediknél 1-40 X 1-80 m átmérőjű. Az előbbiek kis 

mérete is mutatja, hogy valószínűleg csak pecsenyesütésre vagy tepsiben 

való tésztaféle sütésre és nem kenyérsütésre szolgáltak, hiszen csak egy 

kenyér fért volna el bennük. Az orvos lakásában levő kemencének bizo-

nyára a kényelmes kezelés végett, asztalmagasságú volt a sütőfelülete, 

tehát nem olyan alacsony, mint akár a pékek, akár a mai parasztház 

kenyérsütő kemencéi. Ügy lehetne mondani, hogy városi sütőkemence 

volt. A többi három kemence magasságáról nem tájékoztatnak a tervraj-

zok, azonban valószínű, hogy azok is olyan magas alakúak voltak, mint 

emez. Tégláiból vagy sárból voltak-e építve, az nem tűnik ki a rajzokból. 

j) Külön épített katlan csak két házból mutatható ki: a várparancs-

nok és az orvos lakásáról. Ez szerintem azt mutatja, hogy abban az idő-

ben ez újítás lehetett, amelyet csak a nagy urak konyhájában alkalmaz-

tak, a többiek még szolgafán vagy láncon lógó üstben főzték azt, amit 

emezek már a beépített katlanban. 
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k) Az egyes tervrajzok ismertetéséből kiderült, hogy a kályhák va-

lamennyi házban — összesen kilencvenhat kályháról van szó — mind egy-

formák voltak s méretben is csak kis különbségek voltak közöttük. Vala-

mennyi u. n. cserépkályha volt, még pedig valószínűleg vala-

mennyi zöld színű, mert amely tervrajzon színesen vannak kifestve, min-

dig zöld színűek. A cseréplapok négyszegletesek voltak. Majd minden 

kályha téglából vagy sárból rakott padkán állott. Megközelítően kocka-

alakú alsó teste egyszerű kivitelben egészen sima, de díszesebbjén felül 

profilos párkány futott körül. Felső része keskenyebb volt az alsónál, ha-

sábalakú, s felső szélét díszesebb kivitelnél szintén profilos párkány díszí-

tette. Csak két esetben (az 1. és 9. sz. lakásban) mutatható ki az, hogy a 

kályha felső része nem hasábos, hanem hengeres alakú volt, ezeken a felső 

párkány csipkézett szélű, tehát díszesebb kivitelű. 

1) Valamennyi kályhát kívülről fűtötték, még pedig vagy a konyha 

felől, vagy egy külön a kályha fűtésére szolgáló kis fülkéből (a kaminból), 

amelynek az ajtaja vagy a szabadba (az udvarba) nyílt (5., 8. és 12. sz.), 

vagy néha egy másik szomszédos szobába (5., 8. és 10. sz.), vagy valami 

előszobába, lépcsőházba (1., 2. és 4. sz.). A legtöbb kályhát azonban (96-

ból 63-at), a konyha felől fűtötték. 

m) A kályha füstje, abban az esetben, ha a konyha felől fűtötték (va-

lószínűleg kályhacsövön keresztül) a konyha felső részébe, illetve a konyha 

nyitott kéményének a sátorába jutott s onnan a konyhakéményen keresz-

tül a szabadba. Amint ebből is látszik, az ilyen kályhának igen csekély 

léghuzata lehetett. Ez különben általános hibája a nyitott kéményű tüze-

lésnek. A külön kaminból fűtött kályhák füstje a kamin fölé éoített széles 

átmérőjű, megmászható kéményen át távozott. Ennek már valamivel jobb 

huzatja volt. 

n) Emeletes házaknál a földszinti kályhának a kéménye nem torko-

lott be az emeleti kályha kéményébe, hanem a két külön kéménycső egy-

más mellett volt a vastag falba helyezve. Ugyanúgy volt akkor is, ha a 

földszinten és az emeleten került két konyha egymás fölé (6. sz.). Külön 

kémény csöve volt mindegyiknek, egymás mellett az épület 95 cm vastag 

anyafalában. 

Ez alkalommal csak az volt a célom, hogy bemutassam és részlete-

sen leírjam a szegedi XVIII. századbeli tüzelő és fűtőberendezéseket. E 

berendezések további történetére most nem akarok kiterjeszkedni. Nem 

éppen valamennyi épületről, de egynehányról van ugyanis még néhány 
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tervrajzunk a XIX. század elejéről és közepe tájáról is, amelyekről le le-

het olvasni az időközben beállott változásokat. És nem terjeszkedem ki e 

cikk keretében annak a kérdésnek a részletezésére sem, hogy volt-e ezek-

nek a városi, úri konyháknak és tüzelőberendezéseknek valamelyes ha-

tásuk a szegedi és a szegedvidéki magyar parasztházra. Mindkét kérdés-

sel más alkalommal kívánok foglalkozni. 

SZEGEDER KÜCHEN UND ÖFEN DES XVIII. 
JAHRHUNDERTS. 

In den Sammlungen des Szegeder Städtischen Museums befindet 
sich eine Anzahl alter Hauspläne aus der Mitte und dem dritten Viertel des 
XVIII. Jahrhunderts. Aus diesen Zeichnungen kann man ganz genau er-
kennen, wie die Küchen der Häuser ausgestattet waren und wie und mit 
welchen Öfen man die Zimmer heizte. Die Küchen waren zweigeteilt: ein 
vorderer Teil diente stets als Vorraum, Flur oder Vorzimmer der Woh-
nung, der rückwärtige, unter offenem Rauchfang liegende Teil war die 
eigentliche Küche. Der Herd bestand aus einem tischhohen Mauerkubus auf 
dessen Platte das offene Feuer brannte. Backöfen gab es nur in einzelnen 
vornehmeren Häusern, auch ein kleines gemauertes Kesselhaus war nur in 
der Küche von zwei Häusern zu finden. 

Geheizt wurde in grünen Kachelöfen, die aus einer breiteren unte-
ren und einer schmäleren oberen viereckigen Prisma-Form aufgebaut 
waren. Die Öfen standen auf einem geweissten Mauersockel und wurden 
ausnahmslos von aussen, aus der anstossenden Küche oder aus einer 
eigens für diesen Zweck gebauten Nische oder Kammer geheizt. Nur die 
besser ausgestatteten Öfen hatten an dem oberen Rande ein Kranzge-
simse oder einen gezackten, verzierten Rand. Die Schornsteine sämtlicher 
Feuerstellen waren innen so weit, das der Schornsteinfeger hindurch 
schlüpfen konnte. 




