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Szalay Imre fazekas, cserépkályha- és kemenceépítő népi iparművész a Magyar Néprajzi Társaság  

III. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat keretében készített,  

a Néprajzi Etnológiai Archívumban „nagyon jó” minősítéssel elhelyezésre került a pályázat anyaga. 

A Kályhák Háza hagyományőrző fazekasműhelye 2013-ban kezdte meg a tevékenységét 110 
m2 –en, a Festetics kastély közvetlen szomszédságában található épületben, eredetileg a 
Festetics család személyzetének a tagjai laktak benne, majd hosszú időn keresztül tanácsi – 
önkormányzati bérlakásként használták. A házban végzett tevékenység kitűzött célja a szemes 
kályhák által képviselt kézműves hagyományok megőrzése, bemutatása és átadása. 

Ennek érdekében a fazekasműhely egész évben látogatható, az ott zajló munkát bárki 
megnézheti.  Gyerekeknek, felnőtteknek és családoknak szervezett programokon lehetőséget 
biztosítok elméleti és gyakorlati ismeretek szerzésére, a kiállítás anyagára épülő előadással és 
a műhelyben tartott bemutatóval 

 

Az épület fő részei: 

• A hagyományok bemutatásának színtere  a „műhely” kb. 22 m2, ahol a csempék 
készítése folyik a formázható agyagból, a megszáradt csempék égetésre való 
előkészítéséig  

• A „mázazó” kb. 25 m2, ahol az égetés és a mázazás történik, anyagokat, eszközöket 
tárolok. 

• A kettő között helyezkedik el az öltöző-pihenő rész és a mosdó. 

• Külön helyiségben található a makett kiállítás, mely méretarányos makettekkel 
mutatja be a XIX. és a XX. sz. fordulójának népi tüzelőeszközeit. Ennek alapterülete 
kb. 20 m2 
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Kb. 20 éve gyakorlom ezt a tevékenységet, csempekészítéstől a kályhaépítésig. Ez alatt az idő 
alatt alakítottam ki a technikai fogásokat és a szerszámkészletemet, oly módon, hogy a lehető 
legtöbbet megőrizzem a hagyományokból. A szentgáli szemeskályha készítője a számára 
legegyszerűbben beszerezhető anyagok felhasználásával, az általa ismert legkorszerűbb 
technológia alkalmazásával próbálta kielégíteni a kor igényeit. 

Sabján Tibor Népi cserépkályhák című könyvében 
található szentgáli zöld szemeskályha újraalkotásával 
szeretném megmutatni, hogy a XX. sz. elején használt 
eszközökkel és technikákkal is lehet a mai kor 
műszaki és esztétikai igényeinek megfelelő kályhát 
készíteni. A könyv részletesen leírja a készítés 
folyamatát, és ismerteti a szerszámokat, amelyek a 
csempekészítéshez és a kályhaépítéshez szükségesek.  

A XX. sz. első harmadában rövid idő alatt 
kiszorították a gyári, préselt csempék a szemes 
kályhákat, és az 1990-esévekben, amikor Sabján Tibor 
könyvének segítségével felfedeztem a népi 
cserépkályhák gazdag világát, a gyakorlatban már 
csak egy-két képviselője volt ennek a fazekas-kályhás 
hagyománynak.  

Természetesen a fejlődést én sem akartam kizárni a munkámból, és ezért az esztétikai értékek, 
a formák, arányok és a technológia megtartása mellett inkább a használati értéken akartam 
változtatni. Az életmód, a tüzelőanyagok, az építészetben bekövetkezett változások nem 
teszik alkalmassá a hagyományos szemes kályhát, hogy a mai életünkben ugyan olyan 
kényelmesen és biztonságosan nyerjünk általa meleget, mint egy korszerű csempekályhából. 
A hagyományos paraszti életben rendelkezésre állt a nagy mennyiségű szalma, kukoricaszár, 
stb. amivel fűtötték a szemes kályhákat. A használat során keletkezett kisebb hibákat a 
tulajdonos kijavította. A füstelvezetés akkori módja sem a mai emberek igényeinek, sem a 
jelenlegi előírásoknak nem felel meg. A konyha és a szoba közötti kapcsolat megváltozott, a 
szobában végzett tevékenységeket és az ott töltött időt össze sem lehet hasonlítani a megelőző 
és a mostani időszakban. Ezek a változások nagyon sok lehetőséget biztosítanak a fejlődésre-a 
kályha belsejében! Alkalmassá kellett tenni a csempéket a korszerű kályhaépítésre, vagyis, 
hogy drótozni és bélelni lehessen őket. A kívül fűtős (konyha felől) rendszer helyett 
esztétikailag és technikailag meg kellett oldani a belülről (a szoba felől) fűtés lehetőségét. Az 
osztatlan belső tér helyett (ami megfelelt a szalmával, stb. történő tüzelésnek) ki kellett 
alakítani a tűztér-füstjáratok rendszerére épülő belsőt (a fával való fűtés érdekében) és ehhez 
kapcsolódóan megoldani a füstelvezetést, ami korábban a tüzelő ajtóval volt összefüggésben, 
míg ma füstcső köti össze a kályhát a kéménnyel.  

Ezeket a szükséges változásokat a korabeli technológia megőrzésével szeretném elérni, mert 
úgy gondolom, hogy a szemes kályhákban megtestesülő esztétikai és szellemi értékek csak 
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kézi munka révén őrizhetők meg és adhatók tovább. A csempekészítés és a kályhaépítés 
folyamatának a leírásában dőlt betűkkel jelzem az eltéréseket a XX. sz. elejéhez képest. Ezek 
az eltérések nagyrészt kézi munkával végzett műveleteket jelentenek az említett „belső 
tartalom” fejlesztése érdekében, nem a mennyiségi fejlődést szolgálják. 

Felhasznált eszközök: 

A műhely legfontosabb berendezési tárgya a fazekaskorong, mely a szemes kályhák 
csempéinek készítését szolgálja. A korong kereskedelemben kapható vasanyagból készült, 
házilagos kivitelezésben, esztergályos által készített tengellyel és korongtányérral. Itt nem a 
hagyományos külső megjelenés megőrzése volt a cél, hanem a stabil szerkezet és a 
kifogástalan működés elérése a rendelkezésre álló anyagokból. A használat módja, mivel 
lábban hajtott korongról van szó, megegyezik a XX. sz. eleivel. 

Közvetlenül a korong mellett áll a gyúrópad, mely egy kb. 100x50 cm-es 7 cm vastag tömör 
tölgyfalap falábakkal. A lap kora kb. 70-80 év, a lábait néhány éve újra kellett készíteni. 

A gyúrópad egyik oldalán egy kisebb munkafelület található öntöttvas lábakon. 

A korong és a gyúrópad felett a falon 
keskeny fapolc, szerszámok tárolására. 

A gyúrópad másik oldalán a falra erősítve 
van a rumfprés , egyedi terv alapján 
lakatos készítette. 

A gyúrópaddal szemben saját készítésű, 
fa lécekből álló polc szolgál a félkész és a 
száradó darabok tárolására. A polc alatt 
egy kb. 80 – 90 éves fenyőfa kelengyés 
láda áll, melyben kisebb gipszformákat 
tárolok. 

A polcra merőleges falnál áll a helyiséget 
fűtő kályha, melynek a csempék 
szárításában is fontos szerep jut. Mellette 
áll a második (szintén lábbal hajtott) 
korong, melyet csak ritkán használok. 

A falakon régi és kevésbé régi 
kályhacsempék és fazekas edények 
láthatók. 

A „mázazóban” egy elektromos 

égetőkemence található, de maga a 
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helyiség még nem nyerte el végleges formáját. Ezért most a tervezett, a használat 
szempontjából ideális berendezést írom le, melynek megvalósítása már folyamatban van. 

Az égetőkemence kereskedelemben beszerezhető, szakemberek által készített típus. A nyitott 
polcok saját kivitelezésben készülnek, míg a zárt szekrények, asztal, pad használtan, esetleg 
felújítás után kerülnek a helyükre. 

Kéziszerszámok: 

Amióta fazekasként dolgozom fontos célom, hogy a lehető legkevesebb szerszámot 
használjam, és lehetőség szerint ezeket saját magam készítsem. Ha van rá mód egy-egy 
szerszámot több célra is használok, ezzel is csökkentve a számukat. 

Korongolt csempe (korongolás közben): 
• korong (saját készítés + esztergályos) 
• focsos edény 
• háromszögletű rézkés (saját 

készítésű)  
• vékony hajlékony műanyag lemez 

(vásárolt) 
•  lekerekített végű mintázófa (s. k.) 
• szivacs (vásárolt) 
• vékony pengéjű kés 
• négyzet alakú fakeret (asztalos által 

készített)   
• metsző (s. k.) 

 
Csempék csiszolásánál (ez minden 
alkotórészre egyformán érvényes): 

• derékszög sablon (s. k.) 
• csiszolópapír (vásárolt) 
• csiszolófa (s. k.) 

 
A csempék összeillesztésekor, szintén a 
korongon használom: 

• esztergáló hurok (kereskedelemben 
kapható) 

• tompa végű mintázófa (s. k.) 
• hegyes végű fa lyukasztó (s. k. ) 
• egyenes kb. 22 cm hosszú lécdarab 

(verőléc) 
• keretes hosszú metsző (s.k.) 
• 2 db. 8 cm széles léc (s. k.) 

 
 
 
 
 

Sarokcsempék készítésénél (összeillesztés): 
• fából készített derékszög sablon (s. 

k.) 
• gipszkarton lap (vásárolt) 
• kés 
• 3 cm széles gyalult léc (vásárolt) 
• 1 cm vastag gyalult lécek (a fél 

csempe lapjához) 
• tompa végű mintázó fa (s. k.) 
• lyukasztó fa (s. k.) 
• széles citling (vásárolt) 
• keretes hosszú metsző (s. k.) 
• 2 db 8 cm széles léc (s. k.) 

 
Sarokpárkány: 

•  - derékszög sablon (s. k.) 
•  - vékony és vastag lécek (vásárolt) 
•  - keretes hosszú metsző (s. k.) 
•  - szorítók (vásárolt) 
•  - kés 
•  - 3 cm széles léc (vásárolt) 
•  - tompa végű mintázófa (s. k.) 
•  - 1,5 cm vastag gyalult lécek 

(vásárolt) 
 
Díszítő szegély: 

•  - rumfprés (lakatos által kész.) 
•  - sablon (s. k.) 
•  - rövid keretes metsző (s. k.) 
•  - gipszkarton lap negatív ívvel 

(vásárolt+ s. k.) 
•  - gipszkarton lap (vásárolt) 
•  - virágpermetező (vásárolt) 
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Kupola: 
•  - korong (s. k.) 
•  - rézkés (s. k.) 
•  - vékony műanyag lemez (vás.) 
•  - metsző (s. k.) 
•  - vendég korong (s. k.) 
•  - esztergáló hurok (vás.) 
•  - széles citling (vás.) 

 

Füstcső: 

•  - korong (s. k.) 
•  - rézkés (s. k.) 
•  - metsző (s. k.) 

Minden darab mázazásához és égetéséhez: 
•  - jól zárható műanyag vödör 
•  - zománcos merőkanál 
•  - szivacs  
•  - elektromos mázőrlő 
•  - elektromos égetőkemence 
•  - berakólapok (az eddigiek mind 

vásároltak) 
•  - berakólábak (s. k.) 

 

Egyenes párkány: 
•  - rumfprés (lakatos által kész.)  
•  - virágpermetező (vásárolt) 
•  - sablonok (s. k. és lakatos által 

kész.) 
•  - 3 cm széles léc (vásárolt) 
•  - keretes hosszú metsző (s. k.) 
•  - gipszkarton lapok (vásárolt) 
•  - derékszög sablon (s. k.) 
•  - kés 
•  - tompa végű mintázófa (s. k.) 
•  - széles citling (vásárolt) 
•  - 1,5 cm vastag gyalult lécek 

(vásárolt) 
 
Tisztító csempe: 

•  - korong (s. k.) 
•  - vékony pengéjű hegyes kés 
•  - focsos edény 
•  - szivacs (vás.) 
•  - tompa végű mintázófa (s. k.) 

 
•  

 

Kályhaépítés szerszámai 

•   - műanyag agyagos ládák (vás) 
•   - fém rosta, fa kerettel (s.k.) 
•   - spakni (vás.) 
•   - serpenyő (vás.) 
•   - kőműves kanál (vás.) 
•   - kőműves kalapács (vás.) 
•   - elektromos keverőgép (vás.) 
•   - elektromos fúró (vás.) 
•   - gyorsdaraboló (Flex) (vás.) 
•   - egyenes lécek (asztalos által k.) 
•   - drót kapcsok (s-k.) 

 

•   - hosszú és rövid vízmérték (vás.) 
•   - apró fa ékek (s.k.) 
•   - kézi köszörűkő (vás.) 
•   - virágpermetező (vás.) 
•   - szivacs (vás.) 
•   - kis létra (vás.) 
•   - véső (vás.) 
•   - nagykalapács (vás.) 
•   - kályhásfogó (vás.) 
•   - ceruza (vás) 
•   - fém derékszög (vás.) 

 
Alapanyagok 

A felhasznált anyagok mindegyikét kereskedelemből szerzem be.  Kétféle agyagot használok: 

• a Creaton nevű német kályhás agyagot (40 % samott őrlemény, fehérre égő massza) 

• és a Kishajmási vörösre égő fazekasagyagot. 
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Mázakból 4 különböző színt (sárga, kék, zöld, átlátszó) vásárolok, és ezeket egymással, illetve 
vásárolható fémoxidokkal keverve állítom be a kívánt színt. Egyetlen saját mázreceptet 
használok, aminek az egyediségét az adja, hogy a rézoxiddal megszínezett színtelen mázba 
még porrá őrölt zöld üveget is keverek. 

A kályha építéséhez kereskedelemben kapható samott téglát, kisméretű téglát és drótot 
használok. A kötőanyagként használt agyagot korábban úgy ástam ki, most már inkább 
megveszem földmunkával foglalkozó vállalkozótól. A béleléshez és fedéshez használt 
hódfarkú tetőcserepet épületek bontásából szerzem be. 

A szentgáli szemeskályha felépítése és 

mérete: 

 

• falazott lábazat 85x85x50 cm 
• szögletes alsó rész 80x80x60 cm 
• párkány 6 cm magas, 4 cm-t ugrik előre 
• díszítő szegély 3 cm magas 
• hengeres felső rész 70 cm átmérő, 60 cm 

magas 
• díszítő szegély 
• kupola 8+20+20 cm magas 

 

Csempeszükséglet: 

• egyenes szélű csempe (20x20 cm) 25 db 
• ívelt szélű csempe (20x20 cm) 32 db 
• sarokcsempe (20x20x10 cm) 6 db 
• fél csempe (20x10 cm) 4 db 
• egyenes párkány (20x6 cm) 8 db 
• sarokpárkány (20x10x6 cm) 2 db 
• díszítő szegély (20x3 cm) 22 db 
• füstcső (18 cm átmérő, 45 cm hossz.) 

1db 
• kupola (60 cm-től szűkül) 6+1+1 db 

 

 

Csempekészítés 

Egyenes és ívelt oldalú csempék  

A szemes kályhák csempéinek készítése a Kályhák Házában természetesen fazekaskorongon 
történik. A készen vásárolt, géppel meggyúrt agyagot a megfelelő adagok (kb. 2,3 kg/db) 
kimérése után kézzel átgyúrom, lehetőleg egy napi adagot (20 – 30 db-ot) a korongolás 
megkezdése előtt. A korongot enyhén benedvesítve odaragasztom a rögöt, és középre fogás 
után egy szétnyíló tálformát kezdek el. Amikor ennek átmérője még nem éri el a 20 cm-t, 
ráhelyezem a korongtányérra a megfelelő négyzet alakú fakeretet, ami meghatározza a 
csempe méretét és formáját. Több különböző keretet használok. 

A fehérre égő és a vörösagyag száradási zsugorodása eltér egymástól, ezért az előbbi 5 %-kal, 
az utóbbi pedig 8 %-kal nagyobb keretet igényel, mint a kész csempék 20x20 cm-es végleges 
mérete. 

A szemes kályhák alsó része szögletes, a felső pedig hengeres. A XX. sz. elején még 
kétféleképpen készítették a hengeres részt. 

Az egyik módszer szerint ugyanolyan egyenes szélű csempékből, mint az alsó részt, de az 
egymás feletti sorokat mindig fél vagy negyed csempével szűkítették, mert különben a fél 
csempe eltolással készített második és harmadik sor csempéinek a sarka kilógott volna az 
alatta lévő fölött.  A szűkítés miatt a „henger” igazából csonka kúp volt. 
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A másik módszer, amikor a henger alul- felül íves szélű csempékből készült, amiket ugyanígy 
fél csempe eltolással (kötésben) építettek fel függőlegesen egymás fölé helyezve. 

Én ilyen módon készítem a kályháimat, és a kétféle agyag különböző zsugorodása miatt itt is 
különböző méretű íves szélű keretekre van szükségem. 

A keret korongra helyezése után befejezem a lapos (8-9 cm magas) tányért, melynek átmérője 
kb. 31 cm, vagyis a keret átlójával nagyjából megegyezik. A tányér végső formáját a 
háromszögletű rézkéssel alakítom ki, egyben a felületét is elsimítva. Ezután az ujjamat 
belenyomva elkészítem a csempe közepén mintaként szolgáló szélesebb gyűrűket (kettőt 
szorosan egymás mellett) majd a kerek végű mintázófával egy vékony csíkot húzok a széles 
gyűrűk mellé. Ez a leggyakoribb minta, ugyanezzel a módszerrel különbözőféleképpen lehet 
díszíteni a csempéket. A minta elkészítése után a vékony műanyag lemezzel is lesimítom a 

tányér belsejét, hogy az agyagban található samott szemcsék ne látszódjanak majd a 
mázazást követően. Ezután a keretet alulról ráhúzom a tányérra, majd a puha agyagot ujjal 
hozzányomom a kerethez. Kb. 1,5 cm-rel a keret felett mind a négy oldalán egyenesre vágom 
a most már négyszögletes tányért. A keretből kiálló 1,5 cm-es szegélyt bevizezett ujjal 
óvatosan, hogy ne szoruljon alá levegő, visszahajtom a csempe belseje felé. A negyedik oldal 

behajtása után mind a négy sarokból „kicsípem” az agyagot (mivel itt nedvesebb, mint az 

oldalakon, emiatt száradásnál könnyen megrepedhet), és normál keménységű agyaggal 

kipótolom a sarkokat. A hosszú metszőt a kerethez szorítva síkra vágom a csempe széleit, 

majd egy szivaccsal benedvesítve az agyagot, az ujjammal elsimítom, és kicsit lekerekítem a 

széleket. 

Közben egy hegyes késpengével megszurkálom a visszahajtott széleket, hogy az esetleg 

beszorult levegő ki tudjon szabadulni. Egy utolsó simítás a vizes szivaccsal körbe a széleknél, 
majd a hegyes késsel körbevágom a csempéket a keret mentén, hogy el tudjam választani őket 
egymástól. Az elkészült csempét metszővel levágom a korongról és egy palára helyezem 
száradni. 

A hagyományos szemeskályhák csempéinek ez volt a végső formája. Azonban az építésben és 

a használatban bekövetkezett változások szükségessé tették, hogy a csempe hátuljára rumf 

kerüljön, ami lehetővé teszi a csempék egymáshoz való drótozását és bélelését, ami által 

stabilabb szerkezet alakítható ki az építés során. A rumfot úgy készítem, hogy korongolok egy 

kb. 15 cm átmérőjű hengert, amiből 4-5cm magas gyűrűket vágok. Ezeket a csempékhez 

hasonlóan, szintén lassan szárítom, és amikor a csempékkel együtt elérik a bőrkemény 

állapotot (ilyenkor van már tartása az agyagnak, de még alakítható), összeillesztem a 

csempéket a gyűrűkkel: először egy egyenes lécdarabbal mind a négy oldalát megütögetem a 

csempének, hogy egyenes legyen, mivel a száradás során az eredeti kerek formájára 

„emlékezve” enyhén íves lesz. Ezután lefelé fordítva a korongra helyezem és az esztergáló 

hurok segítségével egyenletes vastagságúra esztergálom a hátulját. Egy gyűrűnek az egyik 

végét foccsal (tejföl sűrűségű agyag) kenem meg, és négyzet alakúra igazítva a csempére 

helyezem. Először egy mintázó fával összesimítom a két darabot, majd a gyűrű külső és belső 

oldalára helyezett agyaghurkával megerősítem az illesztést. Az egyenes léccel szabályos 
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négyzet alakúra ütöm a rumf oldalait. Két 8 cm-es lécet helyezek a csempe két oldalára, és a 

hosszú metszővel síkra vágom a rumf hátulját. Végül a lyukasztó fával minden oldalba 2-2 

lyukat szúrok, amikre az építés során lesz szükség. Ezzel a csempe elkészült, száradás során, 
ha szükséges még egyszer megütögetem az oldalait, hogy egyenesek legyenek. 

Amikor a csempék megszáradtak egy derékszög sablonba helyezve őket, mind a négy 

oldalukat megcsiszolom lécre szorított durva csiszolópapírral. A száraz agyag hamar 

koptatja, és eltömi a csiszolót, ezért szükséges a durva papír.  

Ekkor a csempék már égetésre kész állapotban vannak (nyáron, az udvaron, hosszú állványra 
helyezve, télen pedig a kályhán érik el a teljesen száraz állapotot. ) és a műhelyből ilyenkor 
kerülnek át a mázazóba. A kemencébe élére állítva helyezem őket, soronként polcokat 
készítve, hogy égetés során ne nyomják egymást, mert az vetemedést okozhat. A nyers égetést 

is 980 ˚C-on végzem, mert így biztosan minden eltávozik az agyagból, ami esetleg a mázas 

égetésnél hólyagosodást okozhat. ( Hagyományosan 900˚C körül végezték az első égetést. )  

A csempekészítés befejező művelete a 
mázazás (cd melléklet: Mázazás) és a 
mázas égetés. A máz sűrűségének 
beállítását szemre, tapasztalat alapján 
végzem. Mázpróbát mindig égetek, vagy 
az előző kályha csempéivel, vagy pedig a 
nyers égetés alkalmával, mivel a nyers 
égetést is mindig a mázas hőfokon (980 
˚C-on) végzem. 

A vízzel összekevert mázat levesmerő 
kanállal öntöm a csempékre, minden 
darabot kétszer öntök le. Amelyik oldala 
először felül volt, az kerül alulra a 
második leöntésnél. Így lesz egyenletes 
vastag a máz a teljes felületen. Mivel a 

szélekre sosem jut teljesen egyformán 

máz, ezért a csempe mindegyik élét 

bemártom a mázba kb. 1,5 cm 

szélességben. Ezután a csempe hátuljára 

csurgott mázat vizes szivaccsal lemosom. 
A mázas csempéket szintén élükre állítva égetem. Mivel a máz az égetés során megolvad, 
ilyenkor már nem támaszthatom egymásnak, hanem egyenként kell apró agyaggolyókkal 
megtámasztanom a csempéket. Élére állítva sokkal több fér a kemencébe, mintha fektetve 
raknám a csempéket. Az égetés alatt megolvadó máz megfolyása esetleges egyedi mintát ad 
az állítva égetett csempéknek. 
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 Sarokcsempe készítése  

A szemeskályhák sarokcsempéje egy korongolt egész csempéből és egy fél csempéből áll. A 
fél csempe lehet egy sima (10x20 cm-es) lap, vagy egy ugyanakkora, formába préselt mintás 
csempe. A sarok összeillesztése mindkét esetben megegyezik. A sima lapot nagyobb 
agyagtömbből szelem le, sablon segítségével vágom méretre.  A megesztergált csempét lefelé 
fordítva helyezem a derékszög sablonba. A fél csempe szélét ferdén bevágom, foccsal 
megkenem, és szorosan az egész csempe széléhez nyomom, a derékszög sablonhoz 
támasztva. A két darabot összesimítom mintázó fával, majd agyag hurkával megerősítem az 
illesztést. Ezután a korábban ismertetett módon rumfot ragasztok a hátuljára, amibe lyukat 

fúrok. A rumf felragasztása után megfordítom a sarkot és a fél csempe felől látszó illesztést 
agyag hurka segítségével elsimítom. Újra lefordítom a csempét, és ebben a helyzetben 
szárítom. Egy vagy két alkalommal, a derékszög sablonba helyezve, száradás közben 
megigazítom, hogy ne tudjon elvetemedni. A száraz csempék csiszolása, mázazása, égetése 
megegyezik a korábban leírtakkal. 

  Tisztító csempe készítése  

 Mivel a hagyományos szemeskályhák belseje egy nagy térből állt, a keletkezett hamu a tűztér 

alján rakódott le, tisztító csempe beépítésére nem volt szükség. A mai kályhaépítési gyakorlat 

szerint viszont a kályha belseje tűztérből és a hozzá kapcsolódó füstjáratokból áll. A 

járatokban lerakódó hamu eltávolításához nyújtanak segítséget a tisztító csempék. 

Alkalmazásukkal megnövekszik a kályha élettartama, mert a kályha visszabontása helyett a 

tisztító dugók eltávolításával meg lehet oldani a hamu kiszedését. A tisztító csempe és a dugó 

elkészítéséhez egy rumffal ellátott, még bőrkemény csempére van szükség. A csempe közepén 

található mintát egy hegyes vékony pengéjű késsel körbevágom, és kiemelem a csempéből. Az 

így létrejött 8-9 cm átmérőjű lyuk lesz a tisztító nyílás.  A kiemelt darabot lefelé fordítva a 

korongra helyezem, apró agyaggolyókkal odaragasztom, és szabályos kör alakúra 

esztergálom. Ezután megfordítom, és a mintás felét is kerekre esztergálom, majd a szélére 

ragasztok egy vastagabb agyaghurkát, és vizes szivacs segítségével egybekorongolom a 

dugóval. Az ilyen módon kialakított perem akadályozza majd meg, hogy a dugó becsússzon a 
kerek lyukon. A szárítás és az égetés ugyan úgy történik, mint a többi csempe esetében.  

  Agyaghurkák készítése  

 A hurkákat korábban kézzel sodorták, hosszú ideig én is ezt a módszert alkalmaztam. A 

rumfprés azonban alkalmassá tehető erre a műveletre is. Egy sűrűn átfúrt vaslemezt helyezve 

sablonként a présbe, nagy mennyiségű hurkát tudok készíteni rövid idő alatt. 

  Párkány készítése  

Több féle profillal készítek párkányt. A gyakran használt formákat lakatossal készíttettem el, 

2mm vastag vaslemezből, a ritkábban szükségeseket pedig saját magam vágtam ki 6 mm 

vastag rétegelt lemezből. A rumfprésbe helyezhető sablonokból a párkány profiljának a 

negatívja van kivágva. A megnedvesített (csak a vasra vonatkozik) sablon behelyezése után 
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kb. 6-8 kg agyagot teszek a présbe, amit kézi erővel működtetek. A prés belsejét és az agyagot 

is megnedvesítem, hogy könnyebben csússzon. Egyszerre kb. 45 cm hosszú darabokat 

préselek, amikből 2-2 db 20 cm-es egyenes, vagy 1 db sarokpárkány készül majd. A levágott 

darabokat gipszkarton lapra teszem, és újságpapírral letakarva néhány nap alatt 

bőrkeményre szárítom. A párkány feletti csempék síkja mindig beljebb van, mint a párkány 
alattiaké. Ezért a párkány síkját meg kell szélesíteni. Ehhez 1,5 cm vastag agyaglapokat 
vágok, és gipszkarton lapok közt a kipréselt párkányokkal egyformára szárítom. Ezekből a 
lapokból vágom a bordákat is, amelyek erősítik a párkányokat, és lehetővé teszik az építés 
során egymáshoz drótozásukat. Szikkadás után a lapokból 22x8 cm-es és 11x3 cm-es csíkokat 
vágok. A nagyobbakból, amikből a fedlapok lesznek annyit, amennyi párkányt készítek, a 
kisebből, 2- szer annyit, mert ezekből lesznek a bordák, amikből minden párkányhoz 2 
darabra van szükség. A sarokpárkányok készítéséhez is használt derékszög sablon egyik 
oldalához illesztem a kipréselt bőrkemény profilt, és egy 22x8 cm –es lap egyik élét foccsal 
bekenve erősen hozzá nyomom. A késnek a hegyével sűrűn megnyomkodva összedolgozom a 
két részt, majd egy tompa végű mintázófával homorú mélyedést készítek az illesztés helyén, 
és ebbe egy agyag hurkát simítok a késsel. Ez után a két borda egy-egy végét ferdén levágom, 
hogy illeszkedjenek a profil belsejéhez, és foccsal bekenve erősen odanyomom a profilhoz és 
a megszélesített fedlaphoz. A párkány ebben a helyzetében fejjel lefelé van, tehát a belső 
oldalán dolgozom egyelőre. A bordákat először a késsel nyomkodva, majd agyaghurkákkal is 
összedolgozom. Ez után megfordítom, hogy a látszó fele legyen felül, és ugyan úgy, mint a 
másik oldalon, összedolgozom az illesztést. A kés pengéjével igyekszem teljesen elsimítani az 
agyagot, végül a széles citlinggel a fedlap teljes szélességét lesimítom. Az elkészült 
párkányokból 2-2 darabot teszek újság papírral letakart gipszkartonra, és egymásra helyezem 
őket, a felső két darab párkányra egy üres gipszkartont teszek. A párkányok egymást préselik 
száradáskor, a papír pedig nem engedi letapadni őket, így zsugorodás közben nem tudnak 
elrepedni. Száradás során legalább egyszer megnézem, és ha szükséges, a vetemedéseket 
kiigazítom. Ehhez egy lécdarabot és a derékszög sablon egyik oldalát használom. 

Sarokpárkány készítése  

   Az egyenes párkány készítésétől annyiban különbözik ez a művelet, hogy két darab profilt 
illesztek össze. Ezeket 45 fokban levágom egy alkalmanként összeszerelt vezető mentén. A 

derékszög sablon rétegelt lemez alaplapjára ceruzával felrajzolok egy derékszöget, és ennek 

mindkét oldalára 45 fokos vonalat húzok. E fölé rögzítek egy vékony lécet, amely párhuzamos 

az alaplap szélével. A kettő között kb. 8 cm távolság van, ide helyezem a bőrkemény profilt, 
pontosan az egyik 45 fokos vonalra illesztve. A keretes hosszú metszőt a léchez és az alaplap 
széléhez szorítom, és elvágom a profilt. Ezt a műveletet egy másik darabbal úgy ismétlem 
meg, hogy azt a másik 45 fokos vonalhoz illesztem. Ezután a két párkány profil a vágott 
felével összeillesztve derékszöget alkot. A két darabot a derékszög sablonba helyezem, és az 
egyenes párkányok készítésével megegyező módon folytatom a munkát.  
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Fél csempe készítése 

Mivel a sorok egymás fölött fél csempe eltolással készülnek, a fal mellett szükség van fél 
csempékre is. Ezekhez a sarokcsempék fél csempéivel együtt agyagtömbből vágok 1,5 cm 
vastag lécek mentén lapokat és ezekből szabom ki a 21,5x11 cm-es csempéket. A 3cm-es léc 
segítségével bordákat vágok, a rövid oldalakon 3-3 cm-t, a hosszú oldalakon 2-2 cm-t 
elhagyva, a csempéknél és a párkányoknál leírt módon felragasztom ezeket. Gipszkarton 
lapon megszárítom, és a többi csempével együtt méretre csiszolom. 

Díszítő szegély készítése  

A hengeres rész alján és tetején található szegély készítésére vonatkozóan nem találtam 
semmilyen leírást, ezért saját elképzelésem alapján készítem el. A párkányokhoz hasonlóan 
készítettem egy sablont, és a rumfprés segítségével kb. 45 cm-es darabokat készítek a 
szegélyből. Rögtön a préselés után egy gipszkarton sablon mellett ívesre igazítom, és a 
száradás során ezt még 4-5 alkalommal megismétlem. A teljes száradás után vágom el 20 cm-
es végső méretre. A henger tetején elhelyezkedő darabokat bőrkemény állapotban1,5 cm 
vastag agyaglappal megszélesítem. Ezekből a darabokból összerakott kör belső átmérője így 
60 cm lesz, ami illeszkedik a kupola alsó elemének a méretével. 

Kupola készítése 

  A kupola több darabból álló összetett forma. Fő eleme a nagyméretű tál, kb. 45 cm-es 
átmérővel. Mivel ez a méret jóval kisebb mint a hengeres rész 70 cm-es átmérője, szükség van 
egy olyan elemre ami összeköti a két részt.  Ennek a készítésére nem találtam adatot, ezért a 
saját ötletem alapján dolgoztam ki a készítés menetét, és ezért úgy jelölöm, mint ami eltér a 

mintának tekintett időszaktól. Egy nagyméretű kerek pozdorja lapot erősítek a korongra 

(vendég korong), felrajzolok rá egy 65 cm átmérőjű kört. A körön belül vastag agyag 

hurkákból felverek egy 12-13 cm széles, 8-9 cm magas gyűrűt. Forgatás közben esztergáló 

hurokkal a külső felét függőlegesen egyenesre alakítom. Ugyan ezzel a szerszámmal, 1,5 cm 

vastag falat hagyva a belső oldaláról is leszedem a felesleget, és közben lefelé haladva alul is 

1,5 cm vastag vízszintes felületet alakítok ki. Ennek a belső felét késsel szabályos kör alakúra 

vágom. Ezután a külső függőleges oldalt fém citlinggel, majd a vékony műanyag lappal 

lesimítom. Az agyag felverése előtt egy metszőt helyeztem a vendégkorongra, így az most az 

agyag és a falap között van. A korong lassú forgatása közben körbe húzom a metszőt, hogy 

elválasszam az agyagot a fától. A kupola alsó elemét ebben a helyzetben hagyom száradni (ha 

nem vágnám körbe, száradás közben a zsugorodás miatt elrepedne), és amikor annyira 

megszáradt, hogy meg tudom fogni, megfordítom, hogy az eddig alul levő vízszintes felület 

kerüljön felülre. Ez lesz a beépítési helyzete. Esztergáló hurokkal simára esztergálom, és 

hagyom száradni. Teljes száradás után hat egyenlő részre osztom, és vasfűrész lappal az 

osztásoknál elvágom. Ha a nedves agyagot vágnám el, száradás közben a darabok 

vetemednének, és építéskor nem illeszkednének pontosan. A vágások helyét megcsiszolom. 

A kupola középső elemének egy kb. 50 cm átmérőjű mély tálat korongolok. Ez száradás után 
éri el a 45-46 cm-es méretet.  A tálnak a külső oldalát lesimítom a rézkéssel, belül csak a 
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kezemmel dolgozom. A korongon hagyom másnapig, de letakarom, hogy csak lassan 
száradjon. A következő nap még egyszer megnyomom az oldalát belülről, hogy laposabb 
legyen, mert a száradás során kicsit mindig felemelkedik, így túl mély lenne. Megint 
letakarom, hogy egyenletesen száradjon, és amikor már bátran megfoghatom, akkor a szájára 
fordítom, és ívesre esztergálom az alját, forgás közben a citlinggel is elsimítom.  

Végül a kupolagömböt korongolom meg. Egy 15-16 cm átmérőjű, kb. 20 cm magas henger 
felső 2/3-át hagymaszerű teljesen zárt formává alakítom. Alul széles talpat hagyva hirtelen 
elkeskenyítem a „hagyma” alatt. A felületet a rézkéssel és a műanyag lappal lesimítom, 
levágom, és a polcra teszem száradni. A kupola darabjait külön égetem és mázazom, csak az 
építés során illesztem össze. 

Füstcső korongolása  

  Mivel a hagyományos szemeskályhákból a füst hosszú időn keresztül a tüzelőajtón keresztül 
távozott, majd később az ajtón belül, a falba mélyített csatornán keresztül jutott a kéménybe, 
füstcső használatára nem volt szükség. A korszerű kályhaépítés (tűztér-füstjáratok rendszere) 
tette szükségessé a füstcső használatát, ezért korabeli leírás erről nem található.  

A cső elkészítéséhez kb. 5 kg. agyagból gyúrok rögöt, és ebből 19-20 cm átmérőjű hengert 

korongolok, melynek magassága 35-45 cm. A felületét rézkéssel és a műanyag lappal is 

lesimítom. Csak másnap veszem le a korongról, nehogy megnyomjam az oldalát. Szárítása, 
égetése ugyan úgy történik, mint a csempéké. 

Balaton-felvidéki szemeskályha 

építése a mai kor 

műszaki igényeinek megfelelve  

A bemutatni kívánt kályha tüzelőajtaja a 
fűtött szoba felől, a téglából épített 
lábazatban helyezkedik el. A lábazat és a 
szögletes csempés rész közvetlenül a 
falhoz ér. A hagyományos építési módnál 
az ajtó mindig a falon kívül, a konyha 
felől helyezkedett el, ezért nincs előképe 
az ajtó elhelyezésének a kályha testén. A 
lábazatba épített ajtó nem bontja meg a 
csempék ritmusát, így a kályha 
megjelenése majdnem megegyezik a 
korabelivel. A lábazat élére állított 
kisméretű tömör téglából készült, 
kötőanyaga kályhaépítéshez használt 
sovány agyag. A téglákba két-két lyukat 
fúrok, és az építés végén az egymás 
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melletti és fölötti téglákat drótból hajlított kapcsokkal összekötöm. A téglafalon belül egy 
réteg cserép-, és egy réteg 4 cm vastag samottbélés került beépítésre. Itt alakítottam ki a 
tűzteret és az első két füstjáratot. A tűztér alja tömör kisméretű tégla. A tűztér az első 
csempesor tetejéig tart, ezután a párkányig vízszintes, majd a párkány fölött függőleges 
járatok találhatók. A teljes tűztér és az első két járat samottbélést kapott, a párkány alatti 
vízszintes járatok egy réteg cserépbélést, a hengeres rész járatai pedig csak agyaggal vannak 
belül elsimítva. A kéményhez közeledve vékonyodik a kályha falvastagsága, mert a füst 
hőmérséklete is csökken, ahogy távolodik a tűztértől. A csempesorokat mindig a sarkoknál 
kell kezdeni, a vízmértékkel beállított sarkokhoz drótkapcsokkal egyenes léceket rögzítek, 
ehhez kell szintén kapcsokkal hozzáfogni a sarkok közötti csempéket. Apró faékekkel 
beállítok minden darabot, és a fugákat kikenem agyaggal. Ezután a csempék hátuljánál a 
rumfok közti helyet agyaggal és cserépdarabokkal töltöm ki, pontosan a rumf széléig. Kis 
szikkadás után a helyszínen hajlított kapcsokkal összedrótozom a szomszédos csempéket. Ez 
után minden csempe közepébe a (rumfon belül) egy darab cserepet ragasztok agyaggal, és 
lesimítom az egész sor hátulját. Két vagy három sor után végzem mindig a bélelést a samottal 
illetve a cseréppel, mert ekkor kényelmesen elérem az alul levő sort is. A tűztér tetejét samott 
lapokkal takarom le, a későbbiekben a füstjáratokat a béleléshez is használt, egész 
cserepekkel. A tűztér fölötti füstjáratokat kisméretű téglából alakítom ki, samottot itt már nem 
használok. A szögletes rész lezárásához két sor cserepet helyezek egymásra, hogy erősebb 
legyen. Erre kerülnek a párkányok, amik között szintén agyaggal és cseréppel töltöm ki a 
réseket, és utána a bordáknál összedrótozom őket. Természetesen itt is a sarkok kerültek 
először a helyükre, és ezekhez igazodva a köztük elhelyezkedő egyenes párkányok.  Az így 
kialakított kályhavállra kerül a hengeres rész, ami már teljesen független a faltól.  A díszítő 
szegély elhelyezésével a henger helyét és méretét is kijelöltem. Az íves csempéket már nem 
tudom rögzített léc mellett beállítani, hanem egyenként, hátulról téglával megtámasztva 
teszem a helyükre őket. Csak fugákat húzom ki agyaggal, egészen, amíg körbe nem érek. Az 
utolsó darab behelyezése után a támasztást kiveszem, mert már megtartja magát a kör, és az 
egyenes csempékhez hasonlóan kitöltöm a réseket agyaggal és cserép darabokkal, drótozok, 
és a csempék hátuljába beragasztok egy cserép darabot. Miközben haladok fölfelé a sorokkal, 
folyamatosan építem téglából a függőleges füstjáratokat.  A második sor csempéit már 
könnyebb beállítani, mert az alsó sorhoz rögzített lécekhez hozzá tudom fogni drótkampókkal 
őket. A harmadik sorhoz érve először a füstcsövet építem be, majd ezzel szemben kezdem 
rakni a csempéket jobbra-balra haladva, hogy ha csiszolni, vágni kell, akkor csak a füstcső 
melletti csempékből kelljen, hiszen azok látszanak a legkevésbé. Két sor cseréppel lezárom a 
kályha tetejét, és helyére teszem a felső szegélyt. A kályha végső formáját a kupola 
darabjainak a beépítésével nyeri el. Ezután megtisztítom a munka közben rárakódott agyagtól, 
a fugákat kitöltöm agyaggal, közben a tisztító csempékbe behelyezem a dugókat, és 
bevakolom a lábazatot. A kályha kész, el lehet kezdeni a nagyon lassú szárító fűtést.  

 

Keszthely, 2015. január 25.   Szalay Imre fazekas 

cserépkályha- és kemenceépítő népi iparművész 
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