
A barlanglakások olyan építmények 
amelyek a nép építészetét, építőkultúrá-
ját képviselik. A barlanglakásokat szinte 
kivétel nélkül a közvetlen termelőmun-
kával foglalkozók (földműves, kézmű-
ves, bérmunkás) építették. A legjelentő-
sebb barlanglakás együttesek az egykor 
a kőbányászatukról ismert területekhez 
kapcsolhatók, így Demjénhez is. Mint 
minden olyan településen, ahol a szőlő-
termesztés és a kőbányászat együttesen 
létezett, Demjénben is nagy hagyománya 
volt és van a pincék vágásának. A köny-
nyen faragható tufakőzet, a helyben lévő 
szakértelem és elsősorban a szegény nép-
rétegek szükségletei e faluban is a bar-
langlakások kialakulásához vezettek.

Minden bizonnyal az egyik első, bar-
langlakásokra - vagy inkább barlangla-
kókra - utaló írásos emlékünk is Demjén 
községhez kapcsolódik. 1570-ben ké-
szült az a számadás, melyben a szar-
vaskői várhoz tartozó birtokok felsoro-
lásánál megjegyzi: a colonusok (telepe-
sek) közül többen a föld alatt laknak: 
„in cellaris et tugurialis 17 colopus”. 
Bakó Ferenc a bükki barlanglakások-
ról szóló tanulmányában két falut va-
lószínűsít e tény helyszínének: Ostorost 
vagy Demjént. Ez időben ugyanis ez a 
két falu tartozott a szarvaskői várhoz 
azok közül, amelyekben barlanglakáso-
kat ismerünk.

Demjén község szegényei a falu keleti 
oldalán húzódó Alsó-Bendomnak és Fel-
ső-Bendomnak nevezett partoldalban 
található tucatnyi földbe vájt hajlékban 
húzták meg magukat. Első beazono-
sítható említésük 1804-ből származik, 
amikor is egy jegyzőkönyv szerint Nagy 
Tamásné fiának, Györgynek lakópin-
céjét vásárolja meg egy helyi lakos két 
hordó borért és három mérő árpáért. A 
vevő később inkább mégis egy fennálló 
házat vesz birtokba - ami Bakó Ferenc 
szerint azt mutatja, hogy Demjénben 
nem volt igazán egyenértékű a barlang-
lakás a „rendes” házzal. Valószínűleg 
e ténynek tudható be, hogy a faluban 
nem is keletkeztek olyan nagy számban 

barlanglakások, mint a környező tele-
püléseken.

Egy 1860-as telekkönyv mindössze 8 
lakott és 1 lakatlan pincelakást említ. 
Ez a szám a teljes épületállomány alig 
4%-a. A két háború között ez a szám 
gyarapodik, de még ekkor sem jelentős 
a falu összes lakásához viszonyítva. A 
hajlékok nemigen maradtak hosszan la-
kottak, mert 1970-ben Bakó Ferencék 
felmérésekor már csak 5 egykori bar-
langlakás határozható meg. Közöttük az 
egyszerű egysejtű lakás ugyanúgy elő-
fordul, mint a többhelyiséges, gazdasá-
gi építménnyel kiegészített is. Ám lakott 
barlangot már ők sem találnak.

A falu déli határában, a főúttól jobb-
ra eső hegyoldalban - Alsó-Bendom te-
rületén - mai napig megtaláljuk még az 
egykori barlanglakásokat. Az elmúlt 
harminc év alatt maguk az egykori haj-
lékok nem sokat változtak - környeze-
tükben azonban új épületeket emeltek. 
Egy-egy barlanglakás új funkciót ka-
pott, találunk olyat is, amelynek hom-
lokfalát rakott kővel erősítették meg. A 
föld alatti lakások jó része ma már bo-
rospinceként használatos.

Remete-lak
A Bükk hegység barlanglakásainak is 
van halvány emléke a barlangépítmé-
nyek egyházi használatának. Ilyen a te-
lepüléstől északnyugatra, a Pince-völgy-
ben levő Remetebarlang, melyben egy 
nagyjából 6 x 3,5 m-es üreg bújik meg. 
Ebben a tüzelés, a fűtés nyomai fedez-
hetőek fel, mellette pedig a sziklafalban 
két kaptárfülke vehető ki, az egyik még 
viszonylag épségben. A helybéliek sze-
rint még az 1900-as évek elején is lak-
tak benne pálosnak mondott remeték. 
A remetelak - ami egy időben a környék 
búcsújáróhelye is volt - körül fekvő szik-
lákban több kaptárfülke is felfedezhető. 
A barlang minden bizonnyal hosszabb 
tartózkodásra szolgált, amire a bejárati 
falon kialakított kéménylyuk is utal. 
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* Az archív fotók a Dobó István Vármúzeum fotótárából származnak és engedélyükkel használtuk fel.


