
A tulajdon jelölése 
 

 

A tél vége fele közeledve egyre többen tervezik tavaszi-nyári kirándulásukat. Különösen 

azoknak, akik még nem döntöttek, ajánlom a régiónkbeli, természeti és építészeti 

szépségekben gazdag Káli-medencét. A Balaton-felvidéknek ez, a szőlőhegyeiről, jó boráról 

ismert kistája, más meglepetéssel is tud szolgálni. Ennek kapcsán a medencében egykor 

használatos tulajdoni jelekről kívánok írni. 

 

A Káli-medence bármelyik községébe érkező utazónak néhány dolog rögvest feltűnik. 

Mindenekelőtt az, hogy a lakótelkeket sokan még hagyományos módon kerítik. Ahogy az 

odavalók mondják, vagy bástyával, vagy gyepűvel. Az előbbi kerítés helyi, sokszor a telek 

földjéből kiszedett kőből készült – szárazon vagy malterba rakva. Nevezik ezt kübástyának is, 

melynek tetején a gazdaasszony némelykor kövirózsát is nevel. A gyepű kifejezés viszont – 

rendszerint élő – növényből, sövényből, futóféleségből kialakított kerítést jelent, a maga 

rusztikus formájában. Ősi szavaink ezek, melyek a középkort idézik. Hiszen eredendően a 

bástya az erődítmény, a vár falából kiugró félkör vagy sokszög alakú védművet jelentett, a 

gyepű pedig (ország)határt védő, járhatatlanná tett területsávot. 

 

Belterületen ritkán, külterületen, szántóknál inkább használták a megyeküvet (megyekő), 

mely birtokhatárt jelölő tulajdonjegyként egy földbe ásott nagyobb kő volt. Esetenként 

ezekből is látni még egyet-egyet. A megye kifejezés megint régi, mely ez esetben határt 

jelent. 

 

Ami a határjeleknél is szembeötlőbb, az a medence népi építészete. Legszebb emlékei azok a 

kőből épített, kő- vagy téglaboltozatú, vakolatdíszes házak, melyek a nagy európai 

stílusáramlatok hatását tükrözik. A barokk építészet nyomait magukon viselő mellvédes, 

árkádos tornácú házak legtöbbje Balatonhenyében és Kővágóőrsön található. A 

klasszicizmustól ihletett kiugró tornácú épületek pedig különösen Köveskálon, Kővágóőrsön, 

Szentbékkállán láthatók. 

 

A fehér falú, régi házak utcai homlokzatára, főleg az oromzatra, gyakran került különféle 

vakolatdísz: csigavonal, kagyló, rozetta, fűzér vagy más. Korábban ezekből még több volt, ám 

az idő múlása, a felújításhoz kapcsolódó egyszerűsítés eltűnésükhöz, leverésükhöz vezetett. 

 

A vakolatdíszek egy sajátos csoportját alkotják a tulajdonjegyek. Rendszerint az oromfal 

közepére helyezett felirati táblán láthatók. Ha a tábla vakolatból készült, úgy ebbe formázták 

bele, ha kőből, úgy belevésték a feliratot. 

 

Az oromzati tulajdonjel legegyszerűbb formája az építtető nevének kezdőbetűit és az építés 

idejét tudatja. Kővágóőrsről hozott két példa szerint: 1894    K B és P Gy    1917. Az építtető 

a hagyományos gondolkodásnak megfelelően a férjet jelentette. Ritkán azért a feleség 

kezdőbetűi is felkerültek. A monogramos, évszámos tulajdonjegy egyik változatát az 

jelentette, amikor a kezdőbetűk elé odaírták a nemesi származást és kiváltságot kifejező N 

betűt. Kővágóőrsön, a Temető utca 1. szám alatti épület míves vakolatdíszű felirati táblájára 

egymás alá a nemesi eredetű házaspár mindkét tagjának monogramja és az évszám is 

felkerült: N: D M    N: K J    1826. Valószínűleg így kell értelmezni a Monoszló, Hegyi utca 

3. számú ház egykori feliratát: N O S    M O     A N N O    1806. 
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A monogramos tulajdonjegyet, vagy egy másik szakirodalmi elnevezéssel szólva, a házjegyet 

elsősorban a 19. században alkalmazták, de a Monarchia utolsó időszakából is akadnak rá 

példák. Így Kékkúton, a Fő utca 57. szám alatt az M J    1901 vakolatdísz jelzi, hogy Mohos 

János mikor építtette a házát. Ugyanebben az utcában a 23. szám alatti épületet az M L    1914 

jelzés díszíti. 

 

A tulajdoni jelek a kistáj népének nyelvét, az itteni kiejtést is tükrözik, ennek megfelelően 

készültek. Mindszentkállán Páhi Ferencné (1911) említette, hogy „a mi házunkon gömbölü 

karikába vót beleírva: P E    1883.” Páhi Illés volt egykor a tulajdonos, de keresztnevét 

Ellésnek ejtették, így eszerint írták fel a monogramot.  

 

A házjegyek másik típusába azok tartoztak, melyeknél a tulajdonos teljes neve kiírásra került, 

az évszámmal együtt. Ez meglehetősen ritka volt. Szentbékkállán, a Kossuth utcában a tégla 

csipkézettel (helyi kifejezéssel macskalépcső) szegélyezett oromzat felső részén 

hullámvonallal keretezve lehetett látni: MOLNÁR JÁNOS    1895. A medence legszebb 

vakolatdíszű épülete is ebben a községben, a Kossuth utca 9. szám alatt található. A 

vakolatdísznek része a tulajdoni jel, mely két oldalról leveles ágakkal ölelt felirat: ISTVÁNDI 

JÓSEF ÉPÉTETTE    1825. A szöveg itt is fonetikus. Külön is figyelemre méltó a keresztnév! 

A Józsefet ugyanis errefelé még az I. világháború táján született nemzedék is Jósefnek, sőt 

Jósepnek ejtette. (Az utónév ebben a formájában még közelebb áll német megfelelőjéhez.) 

 

Az egyöntetű visszaemlékezések szerint az oromzati tulajdonjegyet a tulajdonos rendszerint 

az építéskor csináltatta a kőművessel. Amennyiben a lakóház az előbb-utóbb bekövetkező 

öröklés után is a családban maradt, akkor a házjegyet általában nem bántották. Ha viszont új 

tulajdonosa lett a háznak, akkor neki sokszor már nem tetszett, így levakartatta, leverettette, 

vagy a vésést eltűntette. Ez történt Kővágóőrsön, a Kossuth utca 39. számú ingatlannál is. 

Egykor az E I    1826 felirat hirdette, hogy Egyed István volt az építtető. Az 1960-as évek 

közepén azonban a ház kikerült az Egyed család tulajdonából és az új birtokos 

megsemmisíttette a csipkefalon addig látható feliratot. Több helyen az üres felirati tábla utal a 

hasonló eljárásra. 

 

A házakra írott tulajdoni jegyek önmagukban már a 19. század első felében sem lehettek 

elegendők a tulajdon bizonyítására. Ebbéli szerepük a telekkönyvezés 19. század közepi 

bevezetésétől aztán egyre csökkent. Informáló funkciójuk viszont végig megmaradt, 

tudósítottak az építtető személyéről, az építés idejéről. Egyben hozzájárultak a tulajdonosi 

öntudat fenntartásához. 

 

Mondhatni, csak az információs szerep létezett, ha a házon belül örökítették meg az építtető 

vagy a benne lakó nevét és a keletkezés évszámát. A Káli-medence egyik legrégibb 

lakóházában, a monoszlói református paróchiában látni erre példát. Az első szoba 

keményfából készült mestergerendájába vésték: O: S    MDCCLXV. Tehát Oroszi Sámuel 

prédikátor idejében, 1765-ben készült az épület. Szentbékkálla egyik szép házát, az 

Eszterházy uradalom egyik gazdasági vezetője részére emelték. A hátsó szoba 

födémgerendájában a felirat: KÉSZÜLT BARBÉLY JOSEF A        1837 ESZTEN    2. 

SZEPTEMBER. 

 

Vakolatdísz tulajdoni jellel még a szőlőhegyi présházakon is lehet találkozni. Emellett itt a 

hordókra is tulajdonjegy, leginkább bélyeg kerülhetett. A szentbékkállai Vajai Istvánné Fatér 

Etelka (1893) úgy emlékezett, hogy nem mindenki bélyegezte a hordókat, inkább csak a 

módosabbak, a kereskedéssel foglalkozók, a kölcsönbe adók. Különösen a transzport hordókat 
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jelölték, mert a Káli-medence finom fehér borát többfelé szállították. Bélyegzőként egy nyeles 

eszköz szolgált, a végén 8-10 cm átmérőjű tulajdonosi monogrammal. A kovács készítette 

bélyegzőt megtüzesítették, úgy nyomták rá a hordó fenekére. A hordó bélyegzését különösen 

az előző századforduló táján alkalmazták. Ezt érzékeltette Györkös Józsefné (1902) is 

Kővágóőrsön: „Az én apámnak is volt bélyegzője. Kis nyélen F J (Fűzesi János) betűkkel. 

Ezzel égettek rá régen.”. 

 

Mások úgy emlékeztek, hogy a családon belül valamelyik férfiember faragta rá a hordóra a 

monogramot. Madár Dezső (1913) Balatonhenyében saját tapasztalat alapján arról szólt, hogy 

a megrendelt hordóba a kádár írta bele a tulajdonos monogramját. A balatonhenyeiek részére 

a 20. század első felében főleg Köveskálon, Monoszlón, Szentantalfán, Monostorapátiban 

dolgoztak a kádárok. „Egyszer töltve” - ez volt a hordó ára. Azaz a vevő a hordóért ennyi 

borral fizette ki a kádárt. 

 

Ha a tulajdonos változott, a jelet lefaragták a hordófenékről. Így történt eltulajdonításnál is. 

Ilyenkor aztán vita támadt, mert a tulajdoni jel sem nyújtott soha teljes biztonságot. 

 

 

 

         Gelencsér József 

 

 

 

 

 
 

 

A szentbékkállai Istvándi ház 

 

 


