
Egy fóti módos parasztház rejtett értékei
Huszthy Zita Katalin

Fót régi településmagjában, fésűs beépítésben álló módos parasztház 2006-
ban került az örökségvédelem látókörébe. A tulajdonos értékesítési szándéka 
az épület eltűnésével, értékeinek elvesztésével fenyegetett, de Fehér Judit 
műemlékfelügyelőnek köszönhetően ideiglenes műemléki védelmet kapott.1 
Az eljárás során azonban jelentőségét csupán a településkép és az egységes 
beépítés szempontjából ismerték el, egyedi értékeit nem tartották kiemelke-
dőnek,2 de sikerült elérni a helyi védelem alá helyezését. Korából, melléképü-
leteivel alkotott komplex rendszeréből és elhelyezkedéséből fakadó építészeti 
értékei 2014-ben váratlanul bővültek a lakószobák fafödémén az álmeny-
nyezet alól előkerült színes-virágos díszítő festéssel. Az alábbi munka a 
műemléki védelemre való újabb felterjesztés kivonata. A védelemről szóló 
döntés sajnos azóta sem született meg, de reméljük, hogy ezen publikációval 
is sikerül legalább napirenden tartani a ház ügyét.

A kőből rakott és helyenként téglával kiegészített tornácos ház telke Fót 
központjában, a ma Vörösmarty térnek hívott egykori vásárteret északról 
szegélyező szalagtelkek sorában helyezkedik el, nagyjából egyenlő távol-
ságra a Károlyi-kastély bejáratától és az Ybl Miklós által épített katolikus 
templomtól. Északnyugati határa mentén húzódik a főépület, a telek hátsó 
részén a ház gazdasági melléképületei helyezkednek el; az északkeleti 
oldalon az istállóépület, a lakóházzal ellentétes telekhatár mentén az úgyne-
vezett „szecskás”3 és egy egyszobás kisebb épület. A ház és környezete szoros 
egységet alkotott, a piacteret szegélyező parasztházak képezték annak idején 
a község magját. A háztól balra, az út másik oldalán található a községháza, 

1 KÖH határozat, 2006. október 2. Üi.sz.: 450/2662/5/2006
2 KÖH határozat, 2007. július 3. Üi.sz:450/0074/2/2007
3 A tulajdonos szóhasználata.
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átellenben az 1932-ben épült Vörösmarty művelődési ház és a 18. századi 
református templom. A Vörösmarty téren húzódó épületsziget másik sarkán 
található az egykori általános iskola 19. századi épülete. A ház mellett 
futott egykor a Márton-patak, mely a Jegyzőkertet megkerülve a Mogyo-
ródi-patakba torkollott, benne egy generációval korábban még mostak a ház 
lakói. A porta előtt egy szélesebb kőhíd vezetett a piactérre melynek másik 
oldalán nyílt a Károlyi-kastély parkjának kapuja. A ház mögötti gesztenye-
sort a Károlyi-család telepítette, ezen az úton vonultak vasárnap a temp-
lomba.

Egyedülálló az egykor itt lakó parasztcsalád története, mely a 17. század 
végéig követhető vissza. A jelenlegi tulajdonos, mint az egykori módos 
parasztcsalád egyik utolsó tagja, rendkívül gazdag információval szolgált a 
család történetével a ház régi életével, az épületek és helyiségek funkciójával 
kapcsolatban.

Fóton a birtokos Károlyi-család az elsők között, már 1848-ban hatályba 
léptette a jobbágyfelszabadítási törvényt. A jobbágytelket kapott, majd a 19. 
század második felében zöldség- és gyümölcstermesztésből meggazdagodott 
családok egyike volt a református Csúzi-család is. Csúzi György 1699-ben 
érkezett Fótra feltehetően a felvidéki Csúz községből. 1711-ben egy 12 kapás, 
1728-ban már egy 15 kapás szőlő birtokosa volt.4 A család vagyona a gazdál-
kodásból szerzett jövedelem és a házasságkötések folytán tovább gyarapo-
dott. A telek nagyobbik felét5 apja, Csúzi István halála után, 1889-ben ifj . 
Csúzi József örökölte. A tulajdonjog 1930-ban a legifj abb Csúzi Józsefh ez 
került egy ajándékozási szerződés alapján.6 A ház telkének kisebbik, hátsó 
része eredetileg különálló egység volt, a helyiek „Jegyzőkertként” emle-
gették.7 A földrészlet eredetileg három kisebb telekből állt, melyet három 
oldalról a később befedett Márton-patak határolt. Fót 1883-mas kataszteri 
térképén is így szerepel.8 1924-ben osztotta fel a tulajdonos, ifj . Csúzi József 
öröklés jogcímén három lánya, Julianna, Borbála és Lídia között. Julianna 
később saját részét az ő és férje, Döményi János tulajdonában lévő 1303-
mas helyrajzi számú telekhez csatolta. Ennek északkeleti sarkába épült 1924 

4 Magyar Országos Levéltár online adatbázisa. 1715. évi országos összeírás. 85. lap. URL: 
http://goo.gl/he3BzZ

5 1303-mas helyrajzi számú telek régi helyrajzi száma 143 volt, régi utcanév nélküli házszám 
pedig 45. (951-es telekkönyvi betét, Dunakeszi Járási Földhivatal)

6 951-es telekkönyvi betét, Dunakeszi Járási Földhivatal
7 A tulajdonos visszaemlékezései alapján. Az elnevezés magyarázatára kutatásunk során 

nem bukkantunk.
8 141, 142, 144 helyrajzi számok. A térképet a Dunakeszi Járási Földhivatal őrzi.
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után egy istállóépület, majd később az 1940-es évek végén a szecskás nyári 
konyhával és a kisebb lakóépület. 1942-ben Borbála telke is Julianna tulaj-
donába került, a két részt egybenyitották. Délnyugati, különálló harmadára 
a 20. század első felében kétszintes lakóház épült. A telek másik két harma-
dának tulajdonosa 1974-től Döményi János, Julianna fi a, az 1303-mas hely-
rajzi számú telek és ház tulajdonosa.

Az épületegyüttes a hosszú szalagtelken, a telek határai mentén az udvar 
köré szerveződik, téglalap alaprajzú földszintes, egytraktusos, nyeregtetővel 
fedett fő- és melléképületekből áll. Utóbbiak – istálló, szecskás, nyárikonyha 
és a kisebb lakóépület – a telek hátsó felében helyezkednek el. A lakóház 
utcafronttól a telek feléig húzódó, szabadon álló cseréppel fedett épület. Egy 
archív fotó tanúsága szerint9 utcai homlokzatán eredetileg két világos vako-
latkeretezésű ablak nyílt, ezeket az 1960-as években egy darab redőnyös, 
bádogpárkánnyal ellátott széles ablakra cserélték. (11.) A homlokzat jobb 
oldalán nyílt egykor a világos vakolatszemöldökkel hangsúlyozott fa tornác-
ajtó, melyhez pár lépcsőfok vezetett.10 Az utcai homlokzat felső részén nyíló 
padlásablakok alatt az archív fotón fehér négyzet alakú folt látható, itt esetleg 
az építési dátum, vagy a tulajdonosok monogramja lehetett. A padlásteret 
az épület közepénél téglából rakott oromfal választja ketté, a homlokzaton 
kis tetőkonty található, ez későbbi átépítés eredménye. A jelenlegi három 
kémény helyett eredetileg csak egy szabadkémény volt, mely a konyha fölött 
az északnyugati héjon keresztül vezette ki a füstöt. Archív fotókon látható, 
hogy a délkeleti tetőhéjon eredetileg három kis ökörszemablak, az istálló 
fölött pedig előtetővel fedett szénaledobó nyílás is volt.11 Az épületet délkeleti 
oldalán pillérekre támaszkodó tornác kíséri, melyet az oldalfalakon túlnyúló 
tetőhéj és tetőgerendázat képez. A felette lévő legalsó cserépsort csipkésre 
fűrészeltdíszes ereszdeszkázat zárja le.

A ház két részből, az utca felé eső, egymásba nyíló lakóhelyiségekből (ún. 
„első ház”, konyha vagy pitvar és tisztaszoba),12 valamint a tornácról külön 
nyíló gazdasági helyiségekből áll (kamra padlásfeljáróval, pince és istálló, 
melyet később lakószobává alakítottak).

9 A tulajdonos birtokában lévő 1910-es években készült felvétel.
10 Ennek helyét befalazták, de a díszesre fűrészelt tornácajtót a tulajdonos megőrizte.
11 Egyik a tulajdonos birtokában lévő 1910-es években készült fénykép, másik egy 1945 után 

kiadott képeslap. (Arcanum képeslap adatbázis. URL: http://goo.gl/Hmf5OJ). Utóbbi 
datálása alapján megállapítható, hogy a szénaledobó nyílást 1945 után bontották el, az 
ökörszemablakokat viszont már korábban.

12 A szobák megnevezése a tulajdonostól származik, a néprajzi terminológiával ellentétben 
itt nem az utcához legközelebb eső lakóhelyiséget nevezték tisztaszobának.
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A tornácra nyílik a konyha ablaka és ajtaja, a tisztaszoba ablaka, a kamra 
kétszárnyú ajtaja, a pince kétszárnyú bejárata és az épület végén lévő lakó-
szoba. Az északnyugati homlokzaton csak ennek az utóbbi helyiségnek van 
ablaka. (1., 2.)

Díszítőfestés az elsőház és a konyha mennyezetén maradt meg szinte 
teljes épségben. M. Bán Beatrix az álmennyezet mögött az oldalfalak felső 
sávjában töredékesen megmaradt mintás mészfestés alapján azt feltételezi, 
hogy a helyiségeket mintás bordűr díszítette, mely alatt egyszínűre voltak 
festve a falak. A falak és a gerendák dekorálása egy időben készült.13

A főépület négyzet alaprajzú első helyisége az ún. „elsőház”, melyet egy 
háromosztású ablak világít meg, ajtaja ezzel szemben nyílik. A mennyezet 
fagerendáit és a rájuk fektetett deszkákat virágos festés díszíti. (3.) Az oldal-
falakon a vakolatot leverték, a mennyezet alatti kb. 30 cm széles falsávon 
megőrződött a díszítőfestés, zöld levelek között piros futórózsák borítják. A 
festés (a falsávokat kivéve) a korábbi stukatúr borításnak köszönhetően rend-
kívül jó állapotban van és a restaurátori szakvélemény alapján egy időben 
készült mind a fa- mind a falfelületekre.14 A fehérre alapozott mennye-
zetre és falakra sablon segítségével festették a színes stilizált növényi motí-
vumokat hat alapminta variálásával. Az élszedett födémgerendák három 
látható síkja, a gerendák által határolt felső falsávok és a rájuk fektetett desz-
kalapok síkjai alkotnak egy-egy vízszintes és függőleges irányú „festmény-
mezőt”. A mennyezett közepén egy festett tájkép található. (4.) A festett füles 
keretben egy hegyekkel övezett tó látható, túlpartján elszórva néhány magas 
fa és két nyeregtetős, fehérfalú ház van. Homlokzatukon két ablak, orom-
zatukon egy padlásablak nyílik, oldalfalukon is kivehetők nyílások. A fákat 
és a házakat visszatükröző tó innenső partjára egy-egy nádcsomót festett a 
piktor.

A második helyiség volt egykor a konyha, a falakról a vakolatot egy felső 
vékony sáv kivételével itt is leverték. Az első szobához hasonlóan a mennyezet 
fagerendáira, a rájuk fektetett deszkákra és az oldalfalak mennyezet alatti kb. 
30 cm széles falsávjaira is kékkel festett virágkosaras motívumok kerültek. 
A geometrikus sorminták, illetve geometrikus kialakítású virágok és levelek 
pink, királykék, mályva és zöld színei még most is szinte világítanak, bár 
a festék a fáról sok helyen pereg, valószínűleg az egykori füst és gőz miatt. 

13 M. Bán Beatrix restaurátor szakértő szakvéleménye, 2014. április 29.
14 M. Bán Beatrix restaurátor szakértő szakvéleménye, 2014. április 29.
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(5.) A jobb hátsó sarokban az utólag bepadlásolt födém csupaszon deszkái 
mutatják az egykori szabadkémény helyét. (6.)

A harmadik helyiség, a négyzet alaprajzú tisztaszoba ajtaja a konyhából 
nyílik. A tornácra nyíló háromosztású ablakával szemben az északnyugati 
falon utólag kővel befalazott, szegmensíves falfülke nyílik, annak idején ide 
helyezték a helyiséget megvilágító lámpát. A fülke béllete festett szőlőmin-
tával van díszítve (sárga szőlőfürtök, zöld indák és levelek). A mennyezet 
gerendái és deszkái sötétzöldre vannak mázolva.15 (13.) A falak itt is csupa-
szok, viszont a famennyezet gerendái között megmaradt egy-egy, a geren-
dákkal azonos színűre festett falmező. A lepergő festék alatt világos türkiz 
alapszínre sötétzölddel, vörössel sablonált széles futóindás virágmotívum 
fedezhető fel.

A keskeny, téglalap alaprajzú, egykor kamraként használt negyedik helyi-
ségből széles, festetlen falépcső vezet a födémbe vágott, téglalap alakú padlás-
nyíláshoz. (7.) Az északnyugati falon vállmagasságban a kőfalhoz illesztett, 
téglából rakott párkány (boltváll)16 részlete látható.

Az ötödik helyiség, a téglalap alaprajzú pince kőfalaira vakolat nélküli 
tégla dongaboltozat támaszkodik, melyet keresztben két vonórúd erősít. (8.) 
Döngölt padozata kb. egy fél méterrel a tornác szintje alatt helyezkedik el, 
ide pár falépcsőfok vezet. Hátsó, északnyugati falának közepén téglaszemöl-
dökös, szegmensíves falfülke található, mely annak idején a lámpa elhelye-
zésére szolgált.

A hatodik helyiség valaha istálló volt, majd lakószobává alakították. (9.) A 
négyzet alaprajzú helyiséget vasgerendák közé rakott poroszsüveg-boltozat 
fedi. A falak fehérre vannak meszelve, csak a két ablak alatti sávban van 
leverve a vakolat és láthatóak a fal szövetét alkotó kövek.

A telek északkeleti oldalát határoló magas nyeregtetővel fedett, téglából és 
kőből épült egytraktusos, poroszsüveg-boltozatos, alápincézett istállóépü-
letet szintén tornác kíséri. (10.) Az udvari tetőhéjon oromdeszkázatos nyereg-
tetővel fedett szénaledobó nyílás van. A tornác feletti a legalsó cserépsort csip-
késre fűrészeltdíszes ereszdeszkázat zárja le. A homlokzat bal oldalán nyílik 
a pince deszkaajtaja. Ettől jobbra a kamra szegmensíves ablaka és kétszárnyú 
deszkaajtaja. A homlokzat jobb oldalán az istálló egyszárnyú, zöldre mázolt 
deszkaajtaja, fölötte íves, vörösre festett, téglából rakott szegmensív. Két 

15 A restaurátori szakvélemény szerint ez a zöld festés később készült a másik két szoba 
díszeinél és nem feltételezhető alatta díszítőfestés. (Bottyán Anikó restaurátor szakértő, 
2014. április 29.)

16 Szekér György kutató szakvéleménye, 2006. szeptember 4.
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oldalán egy-egy egyenes záródású, fülkébe mélyedő ablak, melyeket vörösre 
mázolt, téglából rakott szegmensív hangsúlyoz. Ebben az épületben van a 
betonvályús tehénistálló (12.) és egy kamra, benne a mai napig áll egy prés, 
hiszen annak idején itt préselték a család Somlyó-hegyi birtokáról szüretelt 
szőlőt. A padlóba egy lyukat vájtak, amin keresztül egyenesen az alatta lévő 
borospincébe csorgatták a friss mustot. A pincébe vezető lépcső a tornácról 
nyílik. A mellette álló, délkeleti oldalon húzódó szecskás az 1940-es években 
téglából épült egytraktusos, félnyeregtetős, nyitott fedélszékes épület, két 
egységből áll, egy kocsiszínből és egy nyárikonyhából. Utóbbi az 1950-es 
években téglából épült egytraktusos, alacsony félnyeregtetős, egyszobás kis 
építmény.

A ház datálását a látható építészeti jegyeken és pontosan datált analógi-
ákon17 túl Fót fentebb már említett 1883-mas kataszteri térképe segíti, amely 
feltüntet a telken egy, a jelenlegivel azonos méretű és elhelyezkedésű házat 
is.18 A 2006-ban indított védési eljárás során falkutatás nem történt, szakvé-
lemény a nagyrészt hiányzó vakolatok miatt látható falszerkezetek alapján 
készült.19 Ebben Szekér György kutató megállapította, hogy az épület-
együttes legkorábbi része a főépület délnyugati négy helyisége, az épület 
további két helyisége pedig egy 1920-as bővítés eredménye, ekkorra datálja 
az istállóépületet is.

Újabb kutatásaink alapján Szekér Györgynek a főépület korával kapcso-
latos fenti szakvéleményét több tényező is cáfolja.

A későbbi bővítés tényére elsősorban a fedélszerkezetet megszakító tégla-
oromfal és az utolsó helyiségben lévő poroszsüveg-boltozat, mint újabbkori 
építéstechnikai elem használata alapján következtet.

Acélgerendás poroszsüveg-boltozatot azonban már 19. század közepétől 
alkalmaztak Magyarországon, mint terménytárolásra, vagy ipari termelésre 
alkalmas tűzbiztos szerkezetet.20 A kutató fi gyelmen kívül hagyta, hogy az 
utolsó helyiség eredetileg az istálló funkcióját látta el. Ennek és a fölötte lévő 
szénapadlásnak tűz elleni védelme indokolta az acélgerendás téglafödém, és 
a lakóhelyiségek fölötti padlásteret elhatároló oromfal használatát. Ez tehát 

17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ. Néprajzi archívum 
- Fót

18 A térképet a Dunakeszi Járási Földhivatal őrzi
19 Szekér György kutató szakvéleménye, 2006. szeptember 4.
20 Poroszsüveg-boltozattal készült az 1840-es években épült békéscsabai sörház pincéje, a 

szilvásváradi Erdődy-Pallavicini-kastély 1860 körüli gazdasági épületei, vagy az 1869-ben 
épült pápai Kluge-féle kékfestőüzem is.
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önmagában nem bizonyítja az első három helyiség korábbi periódusban 
történt építését.

A Csúzi-család már az 1848-as jobbágyfelszabadítást megelőzően is a 
tehetősebb parasztcsaládok közé tartozott,21 vagyonuk a század második 
felében a mezőgazdasági terményekből származó jövedelmük révén tovább 
gyarapodott. Valószínűtlen, hogy egy ilyen anyagi helyzetben lévő tulaj-
donos csupán lakóhelyiségekből és egy kamrából álló házzal rendelkezzen. 
A kert végében álló istállóhelyiség emellett biztosan az 1920-as évekre datál-
ható, indokolatlan lett volna két, egyszerre épült istálló egy háztartásra. A 
főépülethez tartozó pince és istálló tehát minden bizonnyal legkésőbb ifj . 
Csúzi József és felesége beköltözésekor épült, tehát nem az 1920-as években, 
hanem a 19. század utolsó harmadában. 

A család később valószínűleg helyszűke miatt (három lányuk volt) alakí-
totta át a régi istállót lakószobává (ekkor alakíthatták ki a jelenlegi nyílászá-
rókat) és építette az új istállóépületet az 1924-ben becsatolt 1304/2 helyrajzi 
számú telken.

A tornác egységes, a főépület végleges mérete alapján kialakított szerke-
zete is megerősíti a fentieket. Ha volt is a telken épület 1883 előtt, annak 
legfeljebb oldalfalait tartalmazza a főépület, a jelenlegi, a telek feléig húzódó 
egytraktusos nyeregtetős főépület minden valószínűség szerint a 19. század 
utolsó harmadában épült meg.

A Csúzi nagyszülők az 1940-es években kezdték korszerűsíteni a házat.22 A 
villany bevezetésekor falazták be az elsőház tornácra néző ablakát, ide került 
ugyanis a villanyóra. Az 1940-es évek végén épült melléképületek egyikében, 
a szecskásban helyezték el az állatok takarmányozására használt szalma és 
széna felaprítására szolgáló villanymotoros szecskavágót. A mellette lévő, 
nyitott homlokzatú ún. „katlanosban”23 nagy adagokban készülő ételeket 
főztek (pl. disznóvágás, paradicsom-befőzés alkalmával), illetve itt melegí-
tették a mosáshoz a vizet.

Az épület legutóbbi átalakítására az 1960-as években került sor, ekkor 
lettek kicserélve az elsőház, a konyha és a tisztaszoba nyílászárói és az akkori 
divatot követve ekkor lett kialakítva a csonkakonty a tető utca felőli végén.

21 Az 1715-ös adóösszeírás szerint a család első, Fóton élő őse, Csúzi György rendelkezett a 
lakosok közt a legnagyobb, 12 kapás szőlővel. (Magyar Országos Levéltár online adatbá-
zisa. 1715. évi országos összeírás. 85. lap. URL: http://goo.gl/he3BzZ)

22 A tulajdonos visszaemlékezései alapján.
23 A tulajdonos szóhasználata.
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Fóton aránylag sok, a helyi építkezési hagyományt követő, 19. századi 
parasztház található ma is. 1971-ben Szolnoky Lajos folytatott néprajzi 
felmérést a településen az Országos Műemléki Felügyelőség megbízásából. 
Ennek dokumentációja24 és a jelenleg is álló épületek alapján megállapítható, 
hogy az épületegyüttes a hagyományos fóti népi építészet jegyeit hordozza. 
Ezek a jegyek a következők:

Telekelrendezés
Fésűs beépítésben, hosszú szalagtelken, a telek határai mentén az 
udvar köré szerveződő, téglalap alaprajzú fő- és melléképületek. A 
melléképületek (gazdasági helyiségek) a telek hátsó felében helyez-
kednek el.

Alaprajzi elrendezés
Az épületek egytraktusosak, a lakóhelyiségek az utca felé csopor-
tosulnak, a gazdasági helyiségek hátrébb helyezkednek el. Az első 
három helyiség összenyílik; a konyha, az ún. „elsőház” és a tiszta-
szoba egy lakóegységet képez. A további, gazdasági helyiségek egyen-
ként a tornácról nyílnak (kamra, pince, istálló).

Építési anyagok
A falszerkezetek zömében a település melletti Somlyó-hegyen bányá-
szott zöldkőből épültek, téglával egészülnek ki, a tetőt hornyolt cserép 
fedi, sok a fűrészelt faelem.

Tömeg
Egytraktusos, téglalap alaprajzú, magas nyeregtetővel fedett épületek.

Tetőszerkezet
Szarufás, torokgerendás, hornyolt cseréppel fedett magas nyeregtető.

Homlokzat
Az utcai homlokzaton egykor két, egyenes záródású, többszemű 
ablak és a tornác festett lécajtaja nyílt, fölöttük a stukatúrral burkolt 
deszkaoromzaton két padlásszellőző nyílás található.

Tornác
Az udvari homlokzatot a falakon túlnyúló födémgerendákból képzett 
tornác kíséri, négyszögletű, téglából rakott pillérekre és a két rövi-
debb homlokzat falaira támaszkodik. A pillérek különösen jellegze-
tesek a környéken, lábazatuk egy valamivel vastagabb kocka, vagy 
lapos hasáb alap, melynek színezése különbözik a törzstől, fejezetük 

24 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ. Néprajzi archívum 
- Fót
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a tornác hosszával párhuzamosan kiszélesedik, erre támaszkodik az 
eresz vonalában fekvő sárgerenda.

Ereszdeszkázat
Az udvar felé a tető utolsó cserépsorát az ereszen végighúzó (sok 
esetben az utólag felszerelt függő ereszcsatorna takarja) festett, csip-
késre fűrészeltdíszes ereszdeszkázat zárja le.

Nyílászárók
A gazdasági helyiségek eredeti bejárati ajtajai, váztáblázatos, egy- 
vagy kétszárnyú, keretek közé fogott, festett, szekrényzáras deszka-
ajtók. A szárnyak gyámolított sarokvasakkal vannak a fa pallótok 
peremdeszkáihoz rögzítve. A keretvázban lévő bélésdeszkák vízszin-
tesen, redősen vannak rakva.

Szénaledobó nyílás
Az istálló fölötti, tetőhéjba vágott szénaledobó nyílást falécekből 
ácsolt oldalfalakra támaszkodó cseréppel fedett deszkaoromzatos 
nyeregtető fedi. Archív fotó tanúsága szerint25 ilyen volt egykor a 
főépület padlásának udvar felé eső héján is.

A régi használati tárgyak közül még sok fellelhető a különböző helyisé-
gekben, például a szőlőprés, egy lábas szenesvödör, gyalupad, teknő, fara-
gott-festett guzsalytalp, sulyok, kétkarú hasasfűrész, szalonnatartó rúd, 
saroglya stb. A tulajdonos beszámolójával kiegészítve szépen rekonstru-
álható az egykor itt zajló munkás élet, megelevenedik előttünk a nyári 
paradicsombefőzés, az őszi szüret és káposztasavanyítás, az állatok ellátása. 
A komplex épületegyüttes alkalmas volt a család önellátását szolgáló sokféle 
tevékenység biztosítására és az ehhez szükséges bővülésre, organikus fejlő-
désre több generáción át.

Az épület talán legjelentősebb értéke csak 2014-ben került elő, amikor 
eltávolították az első három lakóhelyiség deszkákra szegezett nádvako-
latos (stukatúros) álmennyezetét. Az előbukkanó színes festett dekorációt az 
1910-es években valószínűleg már fedte a stukatúros álmennyezet. A tulaj-
donos, Döményi János meg van róla győződve, hogy édesanyja, Csúzi Juli-
anna, aki 1914-ben született mesélt volna a pompás dekorációról, ha még 
látta volna.

A konyha és az elsőház fagerendás mennyezetét borító pazar virágos festést 
a plafonra erősített papírsablonok segítségével, enyves festékkel pingálták, 
amihez piros, mályvaszín, zöld és kék színezőport kevertek. A tulipánok, 

25 Az ingatlan jelenlegi tulajdonosának birtokában.
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ibolyák, szegfűk, rózsák, valamint egyéb virág- és geometrikus minták ma 
is szinte világítanak a mennyezeten. A formák gyakran egynézetű, szalagos 
elrendezése arra utal, hogy a készítéshez használt papírsablonok eredetileg 
belső falakra festett bördűr készítésére szolgáltak. A harmadik lakóhelyiség, 
a tisztaszoba mennyezetét nem cifrázták, nem illett, mivel temetés alkal-
mával a halottakat itt ravatalozták fel.26 A lakók mindenesetre ezt a szobát is 
igyekeztek valamilyen módon kidekorálni. Az ablakkal szemben lévő, szinte 
teljesen befalazott lámpatartó falfülke bélletének türkizzöld felületén zöld 
indák és levelek közt sárga szőlőfürtöket látni és a mennyezetgerendák alatti 
falsávokon is találni színes festékfoltokat.

Ilyen gazdagon festett, lakótérben lévő, 19. századi famennyezetre további 
példákat hiába kerestünk, minden bizonnyal provinciális esetről van szó. Ezt 
erősíti meg a naiv tájkép egészen váratlan elhelyezése az elsőház mennye-
zetét borító virágmezőben.

Az etnográfusok a 19. századot tartják a népművészet virágkorának,27 
a század közepétől fellendülő gazdaság a paraszti öntudat megerősödését 
jelentette. „Ugyanakkor […] voltak a legcifrábbak a parádés szobák és a 
legfényűzőbbek az ünneplő viseletek egyes vidékeken, amikor a nagyvá-
rosok a legrohamosabban növekedtek s a gyáripar fejlődése a legnagyobb 
lendületben volt”.28 A városi, polgári és úri megrendelők ellátását a gyáripar, 
a kereskedelem és a polgári kézművesipar vette át, a hagyományos kézműves 
mesterek magukra maradtak paraszti megrendelőikkel és ráálltak az új, 
parasztos népművészeti ízlésre.29 A fóti ház mennyezete esetében a sablonos 
technika, a „divatos” a szecesszió formáira emlékeztető stilizált motívumok 
és a tájkép egyértelműen polgári megrendelők számára dolgozó mesterre 
utal, aki a korszak fent leírt furcsa kettőssége folytán azonban egy vidéki 
parasztcsaládtól kapott megrendelést.

26 Ez az indoklás a tulajdonostól származik, feltételezését megerősítette a restaurátor is, aki 
nem talált a zöld festés alatt korábbi, virágos díszítést (Bottyán Anikó restaurátor szak-
értő, 2014. április 29.). Magyarországon a legtöbb faluban az 1940-50-es évekig háztól 
temettek. A halottat a saját házában, a tisztaszobában ravatalozták fel egy szalmából 
rakott, lepedőkkel letakart padon. BOROSS Marietta, KARÁCSONY Zoltán, TÁTRAI 
Zsuzsanna (2004), Magyar népi kultúra. Budapest, Képzőművészeti. 194.

27 FÉL Edit (szerk., 1969), A magyar népművészet. Budapest, Corvina. 49–51.; HOFER 
Tamás (1975), „Három szakasz a magyar népi kultúra XIX–XX. századi történetében” 
Ethnographia. (2–3.). 408.; FÉL Edit, HOFER Tamás (szerk., 1975), Magyar népművészet. 
Budapest, Corvina. 34–42.

28 HOFER (1975), 399.
29 HOFER (1975), 404.
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Az elsőház és a konyha festett famennyezetének értékét nem csak látvá-
nyának egyedisége, hanem, mint a paraszti élet polgárosodásának dokumen-
tuma is adja. Ez a dekoráció megjelenési formájában (színek, motívumok, 
felület) még hordozza a 19. században gazdagon virágzó népművészetet, 
maga a technika viszont már a polgári életmódhoz kötődik. Így válnak bájos 
giccsé a kispolgári szalonok falainak virágos bordűrjei egy parasztház nyers 
famennyezetének deszkáira sorjázva. Egyedi értékét azonban kifejezetten 
ez az átmenetiség adja; a virágosra festett deszkák a népművészet átváltozá-
sának, eltűnésének egy pillanatát örökítik meg.

A 19. századi fóti módos parasztház több szempontból is méltó a műem-
léki védelemre. Figyelemre méltó egyrészt a település szövetében betöltött 
szerepét illetően. A Károlyi-kastély és az Ybl Miklós által tervezett kato-
likus templom közvetlen közelében fekvő telek és a rajta lévő épületek több 
mint egy évszázadon keresztül olvadtak be a település szerkezetébe, formá-
lódtak a bennük lakó család igényei szerint. Ugyanakkor olyan stabilitást 
és folytonosságot képviselnek Fóton, ami ma már egyedülálló a régi telepü-
lésmagban. A környező, hasonló korú parasztházak drasztikus átalakításon 
estek át, vagy lebontották őket.

A ház, mint a helyi építési hagyomány képviselője a néprajztudomány 
szempontjából is fi gyelmet érdemel. A telek- és alaprajzi elrendezés, az 
építési anyagok, az épület tömege, tetőszerkezete, homlokzata, a tornác, az 
ereszdeszkázat, a nyílászárók és a szénaledobó nyílás együtt hitelesen képvi-
selik a helyi építési tradíciót.

Az épületet a fenti jegyeket szintén felmutatni képes, hasonló korú fóti 
parasztházak közül viszont kiemeli egyrészt központi elhelyezkedése, 
másrészt a benne lakó család régi, ugyanakkor ma is megelevenedni képes 
múltja. Az elsőház és a konyha festett famennyezetei pedig látványuk egye-
disége mellett, a paraszti élet polgárosodásának értékes kordokumentumai.
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