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A kemencéket általában sütésre, főzés-
re, pörkölésre vagy egyéb élelmiszer-fel-
dolgozásra használták, a Kárpát-medencé-
ben a magyarsággal együtt terjedt el a
használatuk a régészeti bizonyítékok sze-
rint. Maga a kemence szavunk ószláv ere-
detű, a magyaron kívül csak az észak-
orosz nyelvjárásban található meg. Évszá-
zadokon keresztül a pest szavunk is
országszerte a kemencét jelölte, ez a szin-
tén szláv peći (sütni) szóból származik, és
a csángók között ma is többször hallhat-
juk. A kemence szó első írásos említése
1560-ból származik: „Az twznek
Mogjarol... Mindenkoron az fazakak es az
kemnche veressek es twezesek legyenek”.

Bár a kemencék mai formája Mátyás
király korában kezdett el kialakulni, már a
honfoglalás kori magyarság minden bizony-
nyal ismerte a hordozható kemencéket,
megtelepedése után pedig kemencés háza-
kat épített magának. A tűzhelyek ekkor vál-
tozatosak voltak, a főzés mellett természe-
tesen fűtöttek is velük, és nem csupán az
épületben, hanem azon kívül is használhat-
ták őket. Az épületen belül, főleg a ház
védettebb sarkában, a tűzhelyek három
különböző fajtáját használták őseink. A
kőből készültek alját a padlószint alá
ásták, boltozatát pedig szabálytalan kövek-
ből, habarcs nélkül rakták össze. A kemen-
cék másik csoportját a veremházak föld-
partjába vájt kemencék alkották. Ezek üre-
gét szinte teljes egészében a verem oldalá-
ba vájták bele, a harmadik csoportba pedig

azokat a sárkemencéket sorolhatjuk, ame-
lyeket vesszőváz segítségével építettek
meg. Ezek félgömb formájúak voltak, és
nem számítottak túl tartósnak, sokszor fel
kellett őket újítani. Ezek ajtaja belülről
nyílt, onnan fűthették, de kürtő hiányában
a füst is a helyiségen keresztül távozott. A
kemencék az épületek legszilárdabb részé-
nek számítottak, a régészek egy, a tatárjá-
rás során elpusztult ház nemrég feltárt
tűzhelyében találtak rá az odamenekült
gyermekek maradványaira.  

A ma legismertebb, úgynevezett alföldi
kemencéink kialakulása a 15. század
második felében kezdődött el, a füstmen-
tes szobák kívülről való fűtésével. A török
betörések következtében elpusztult fal-
vakban a lakóházak zöme már füstmentes
szobával és konyhából kezelt kályhafűtés-
sel volt ellátva. A tűzhely falát ekkor sár-
ból készítették, amelybe eltérő sűrűség-
ben bögre alakú szemeket helyeztek. Az
ilyen fűtőtest hasonlított a mai kemencé-
hez, de a kályhához is. Kettős funkciója
miatt ezek megjelölésére a néprajzi mun-
kákban a bögreszemes kemence elneve-
zés honosodott meg. „Kályha” szavunk
kezdetben tehát nem az egész tűzhelyet,
csak annak bögre, illetve tál alakú csempé-
it jelentette. A török kiűzése után vissza-
fejlődés történt, eltűntek a csempék, és a
sárkemence vált általánossá. Átalakult a
kemencék formája is; az addig használt, a
konyhák hátsó falán túlnyúló külső sütőke-
mencék is elmaradtak, a sütés-főzés funk-
cióját teljes egészében a konyhai kemen-
cék vették át. 

Az új kemenceformák használatáról a
következő részben olvashatnak.
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Kemencetörténet 1. rész

tűz használata szinte egy-
idős az emberiséggel. Mióta
eleink rájöttek, hogy a meg-
sütött hús ízletesebb, azóta
igyekeztek a tűzrakóhelyet
egyre praktikusabban kiala-
kítani. A különböző fajtájú
kemencéket évszázadok óta
használja a magyarság, a
technikai fejlődés a 20. szá-
zadban tüntette el őket a
házakból és a portákról,

hogy átadják helyüket a vil-
lannyal vagy gázzal működő
utódaiknak. Mára azonban
ismét reneszánszát éli a
kemencehasználat, egyre
több helyen láthatunk sza-
badtéri, fehérre meszelt tűz-
helyeket, és aki kóstolta már
az ebben készült ételeket, az
vallja, hogy ilyen finomat a
modern készülékekkel lehe-
tetlen készíteni.
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A NÉPEK VÁNDORLÁSA KÖZBEN LEGGYAKRAB-
BAN HASZNÁLATOS „CIGÁNYKEMENCE” ÉPÍTÉSÉ-
NEK FOLYAMATA. A LEGEGYSZERŰBB KEMENCE

ÉPÍTÉSÉVEL MI MAGUNK IS MEGPRÓBÁLKOZHA-
TUNK.


