
A MAGYAR ÉPÍTŐFORMÁKRÓL.

(Megfigyelések.)

A  magyarság építökészsége, építészeti formaalkotása elsősorban a 
falu paraszti építkezéseiben nyilatkozik meg, bár kétségtelen, hogy a 
városi —  ha tetszik úri —  építészet, a nyugati formák felhasználásának 
során azokra is reányomta a magyarság formáló akaratának bélyegeit. 
Ennek dacára természetes, hogy amikor a múlt század század végének 
politikai alaphangulata egy tmagyar nemzeti építőstílus» megteremtésé
nek gondolatát felvetette, az érdeklődés elsősorban a népművészet felé 
fordult, ahol a magyar formaakarat természetszerűen tisztábban nyilat
kozott meg. A magyar építőformák, a magyar házformák kutatása itt 
kezdődött, azzal a célzattal, hogy a magyar építőstílus nyersanyagát 
szolgáltassa. Azóta ez a keresés majd erősbödő, majd ellanyhuló lendü
lettel folyik. Dacára ez aránylag hosszú időnek, ma sem mondhatjuk 
azt, hogy a magyar építöformát ez a kutatás már tisztázta volna, hogy 
annak olyan átfogó képéhez érkeztünk volna el, amilyent sokkal rövidebb 
idő alatt a magyar zenéről Bartók Béla és kutatótársai megteremtettek.

E jelenségnek sonféle okai vannak. Elsősorban módszerbeli hibák 
okozzák ezt. A  kutatók egvrésze a helyett, hogy a tér-alakító-akarat át
fogó megnyilvánulásait kereste volna, a részletekre —  mondjuk nyíl
tan —  a díszítő részletekre fordította figyelmét és elsősorban a meg
jelenésükben tetszetős elemeket kei este, nyilván azért, mert mint foglal
kozásuknál fogva építészek, jobbára azt keresték, amit gyakorlatilag 
felhasználhatónak véltek, aminek alkalmazásával saját munkáikat ma
gyaros jellegűvé tenni reményiették. Mások viszont a paraszti ház 
együttesének, festői hatásainak rajzban és fényképben való megrögzí
tésére helyezték a fősúlyt s a hatásos ábrázolások gyűjtésének hálá- 
sabb útján haladva végezték a fáradságos gyűjtőmunkát. A  kutatók 
egy további csoportja —  a néprajzi kutatók —  ugyancsak a részletek 
gyűjtésére vetették magukat és ezt érthető módon a néprajzi gyűjtés 
általános módján tették : a ház részeit úgy figyelték meg, ahogy azt 
a használati tárgyakkal szokták tenni, főként a részletek használati 
módjára, előállításának technikájára ügyeltek. A hasonló szellemű kül
földi munkálatok hatása alatt az idegenben kialakult módszertani szem
pontokat alkalmazták, azok nyomán kutatásuk középpontjába a ház 
egyes döntő fontosságúnak tartott elemeit állították, például a tűz
helyet, a tetőszerkezetet, amelyekről feltételezték, hogy azok minemü- 
ségé egyértelműen eldönti a ház formai kialakítását.

A népi építőforma kutatás e művelői szem elől tévesztették azt,
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hogy az igazán lényeges a húz fonna, az élet keretéül szolgáló tér kialakítá
sának módja. A szerkezet csak e célra felhasznált elem, s a részletek 
csak e szerkezetnek folyományai. Használati, berendezési elemek —  
például a tűzhely —  csak a már megformált térbe helyezett részletek
nek tekintendők, amelyek alkalmazkodnak a szerkezetekhez, illetve, 
amelyek esetlegkisebb mértékben módosítják a szerkezeteket. A magyar
ság jellegzetes térformáló akarata azonban nem ezekben a részletelemek
ben, hanem a ház lényegi alakjában nyilatkozik meg.

Ennek megismerésére a már eddig összegyűjtött anyag többé- 
kevésbé elégséges alapot szolgáltat, ha azt megfelelően rendszerezzük 
és azt a szomszédos népek építőakaratának megnyilvánulásával össze
vetjük. Világos, hogy ez az összefoglaló rendszerezés és egybevetés túl
haladná egy szükségszerűen korlátolt terjedelmű tanulmány határait 
és ezért a következőkben csak egy emberöltő alatt szerzett benyomások, 
megfigyelések kisebb csoportját kívánom adni. Ezek közreadásától mégis 
azt remélem, hogy azok a feladat átfogó megoldásának útját egyenget
hetik s ezért —  bár egyelőre nem kívánok többet adni, mint némi 
rendszerbe szedett megfigyelések sorát, —  ügy vélem, hogy ezzel is 
szolgálhatom a magyar építőformakutatást, sőt ezenfelül a közöltek 
bizonyos zsinórmértéket adhatnak egyrészt azoknak, akik mint tervező 
építészek magyar módra kívánnak alkotni, de azoknak is, akik mint 
építtetők —  akár mint magánosok, akár mint hatósági felelősséggel 
felruházottak —  az építészek terveit megítélni hivatottak.

Minthogy véleményem szerint a magyarság építöformájának meg
ismeréséhez nem elég a nagyobbára autochton népi építőkészség ered
ményeit megfigyelni, a városi, királyi, főúri és polgári építészetet is érde
mes egyszer magyart kereső szemmel megnézni —  hiszen azt legtöbb
ször az ortodox művészettörténeti szemlélet jegyében látjuk, európai 
mértékkel mérjük. Keressük tehát egyszer azt, hogy a magyar építészet 
a nyugatról átvett stílusok jegyében alkotottat hogyan formálta át a 
maga kedvére és ízlésére. Épp ezért e tanulmány második részében e 
szempontú megfigyeléseimet adom közre.

i.

A népi házforma.

Általánosan elfogadott az a felfogás, hogy a népi müvességi for
mák többé-kevésbbéa nagy művészetből, a városi müvességböl leszállóit 
származékok, amelyeket a saját maga szükségletének számára, önmagá
nak alkotó fúró-faragó ember, fonó-szövő asszony, a városban az urak
nál látott s amely formákat a maga képességei szerint utánzott («Ge- 
sunkenes Kulturgut*). Ez a felfogás a magunk népművészetének bizo
nyos ágaira valóban reáillik, de inkább a díszítő művészetre, amely
nek sok, nevezetesen késői formáit ilyen eredetűeknek lehet tekinteni. 
Viszont kétségtelen, hogy a formáknak egy másik igen nagy csoportja 
ezáltal nem magyarázható meg, mert ősibbek, mintsem hogy a Kárpát- 
medencében a nyugati hatások alatt alakult művészetből erednének.
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Keleti eredetűek, akár a törökök hozták, akár a magyarság hozta ma
gukkal azokat.

Más a helyzet a falusi építészetben, nevezetesen, ha figyelmünket 
nem a gyér díszítő elemekre fordítjuk, ha nem veszünk el a ház kellékei
nek vizsgálatában, például a tüzhelyformák eredetének keresésében, s ha 
még egyes szerkezetek hasonló szellemű boncolása —  például a tető
szerkezeteké nem elégíti ki kutató érdeklődésünket, ha nem találunk 
kielégülést abban, hogy a háznak erről vagy arról az eleméről kimutat
juk, hogy azt melyik néptől vettük át. Amint az ilyen kutatási mód
szeren túl megyünk és a ház térbeli formáját nézzük, létrejöttét az 
építőember szemével nézzük, akkor csakhamar kiderül az, —  már csak 
a történelmi tények nyomán is —  hogy a magyar falu népe jellegzetes 
házát teljesen magára hagyatva teremtette meg, azokból az általános 
építészeti szempontokból silánynak nevezhető anyagokból, amelyek az 
alföldi tájakon rendelkezésére állottak és amelyek az európai nagy 
építészet utánzására egyenesen alkalmatlanok is voltak és ezért általá
ban nem is adták meg a lehetőségét annak, hogy a népi építő átvegye 
az idegen formákat, s azokat áthasonítsa, ahogy más népeknél történt. 
A skandináv paraszti építő ugyanabból a fából épített mint urai és 
királyai és így a paraszti ház szerkezete és díszítő formái alapvető rokon
ságban állottak azok építészetével. Az úgynevezett «Nieder-Sáchsisches 
Haus»-ról cl lehet mondani, hogy az az ősi, az Eddában gyakran körül
írt germán királyi házakból eredt. Hogyan lehetne ilyen összefüggést, 
leszármazást a Tisza— Duna-menti paraszti építkezés és az európai építé
szet hatása alatt álló nagyobb építészetünk között megállapítani?

Mindebből egy igen érdekes helyzet adódott, tudniillik az, hogy az 
önmagára utalt magyar népi építészetben a magyarságban élő ősi tér
beli magatartások öltöttek formát, amikor a magyar nép földhöz kötött 
házát megalkotta.

Mit értünk térbeli magatartás alatt?
Meggyőződésünk szerint az embernek a térhez való viszonya leg

ősibb lelki alkotó elemeihez tartozik. A különböző népek, a különböző 
táji viszonyok között más és más módon látják a teret, amely őket 
körülveszi. A térrel szemben különböző kultikus és mágikus maga
tartások, később a szociális rendbeli magatartások alakulnak ki. A tér 
természeténél és az ember mozgási adottságainál fogva, kétféle lehető
ség áll fenn. Az egyikben az ember a dolgokat a térben egymás mögött 
csoportosítja, tehát a tér a mélységi tengelyben —  a másikban a dol
gokat egymás mellé sorakoztatja, tehát a szélességi irányban rendezi 
azokat. Legélesebben kifejeződik ez például a társadalmi formákból 
következő elhelyezkedési rendben. Sok mindenféle jel arra mutat, hogy 
a keleti ember a szélességben egymás mellé rendelve rendezte életét, 
ellentétben a germán emberrel, aki a mélység hierarchikus rendjét kö
vette. Kifejeződik ez például e népek kétféle harcászati szokásaiban : 
a germán ember a harcban a mélység felé tagolja erőit, az élen áll a 
vezér és mögötte sorakoznak a harcos társai, a germán seregek oszlop
ban állanak fel és éket formálva törnek az ellenfélre. A keleti ember, 
a steppe lovasa, viszont széles vonalba állítja harcosait és szélesen fel-
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fejlődve rohanja meg az ellenséget. Hasonlók nyilatkoznak meg az alap
vető politikai formákban. A germán népek ellenségeiket leigázzák, szol
gákká teszik, s őket a társadalmi rangsor végére sorolják —  a keleti 
ember, amint csak teheti, a legyőzőitekből szövetségeseket nevel magá
nak, széles federatív formába rendezi a hatalma alá került népeket. 
Kétségtelen, hogy mindennek igen mélyen fekvő, a nép ősi történelmé
ből eredő okai vannak, amelyekre ezúttal nem térhetünk ki.

Hasonló a helyzet a háznál. Lássuk például a germán ember házát 
akár a germán ember építette Isten házát —  amely az ősi korokban 
mindig az emberi ház paraphrázisa volt. Alapformáját a mai kutatások 
tényében legszebben a görög templomban látjuk, —  ez pedig az úgy
nevezett «megarom házból származott, annak kifinomított mása lett. 
A görög templomban az egyes térelemek a mélységi tengelyen sorakoz
nak : elől az oszlopos előcsarnok, mögötte a szentély és leghátrább a 
kincsesház. Hasonlóan a görög vagy a germán lakóház : előcsarnok 
(«Laube»), a lakóterem, mögötte a nők tere és végül a kamra vagy a 
kincsesház. Ezzel szemben például a kínai templom —  akár a kínai 
lakóház — a szélességi tengelyen fejlődött, a szentélyben középütt áll 
a főistenség és kétoldalún hosszan sorakoznak a mellék-istenségek. 
A keleti lakóházban hasonló a helyzet. A szélességben, a bejáratul 
szolgáló középső helyiségtől jobbra-balra egymás mellé fűződnek a to
vábbi lakóhelyiségek— aminthogy a legrégibb keleti útleírók, a francia 
Rubruquius vagy a velencei Marco Polo leírásai tanúskodnak, —  a 
mongolok sátraiban a ház gazdájától jobbra ültek első szolgái és hívei, 
balra ültek asszonyai.

És ha most innen az európai parasztházhoz ugrunk át, ismét ha
sonlót látunk : az ősi germán ház lényegében az egyhelyiségű megaron 
háznak a mélységi tengelyen történt toldásából, avagy a csarnoknak 
a mélységi tengelyen történt felosztásából keletkezett. Ezzel szemben 
a magunk magyar háza az első alapsejt mellé oldalt jobbra és balra 
hozzáfűzött további térsejtek összerakásából keletkezett. Míg a jelleg
zetes germán ház bejárata a legelöl fekvő helyiség oromzata alatt van, 
addig a magunk népi házának bejárata természetszerűleg a hossz
oldalra, a középső térsejtbe nyitott ajtó. Aki csak némileg is ismeri 
a magyar népi házformákat, igen jól tudja, hogy a magyarnak házát 
mennyire jellemzi ez a hosszanti, szélességi forma, az eresz alatti —  és 
nem oromzati bejárat.

Tegyük persze mindjárt hozzá azt, hogy nemcsak a magyar házat; 
mert a házforma egy roppant kiterjedésű kultúitájnak jellemzője. 
Mindenesetre tény az, hogy a magyar ház beletartozik a kultúrtáj 
jellegzetes házrendszerébe és a magyarság a maga földjén ezt a széles
ségi házat a saját módjára alakította ki.

2.
A magyar házforma egyszerűsége.

A magyar népi házat különösen erősen jellemzi a formák nagy
vonalúsága és ezenfelül egyszerűsége. Míg más népek házuk falait szere-
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tik erősen tagolni és díszítgetni, az építőanyag nyújtotta minden lehető
séget felhasználnak az aprólékos díszítések minél gazdagabb alkalmazá
sára, —  például a fának könnyen faraghatóságát —  addig az építő 
magyarság mindenképen a nagy tagolatlan felületeket kedveli. A falusi 
ház elhelyezéséből és cgymenetes építéséből ered az, hogy a ház egyik 
fala egészében egyetlen síma, nyílással meg nem szakított felületet 
képez, nemcsak akkor, hogyha az a fal a szomszéd telekre néz, hanem 
akkor is, amikor a ház a pusztán egyedülállóan épült és annak tagolá
sát, ablakokkal, ajtókkal való áttörését semmi sem tiltaná.

Felmerülhetne az az ellenvetés, hogy a magyar ház építőanyaga 
alig ad lehetőséget valamelyes díszítökedv kifejtésére. A fát és a követ 
faragni lehet —  a föld- vagy vályogfal erre nem ad módot, a plaszti
kusan felhordott díszítések gyorsan elmúlnak. Azonban ne felejtsük el, 
hogy más földházat építő népek a színezéssel segítenek magukon, színek
ben élik ki díszítő ösztönüket. Hogy a magyar ezt miért nem teszi, 
arról későbben fogunk szólani.

Hasonlóan egyszerű a magyar ház tetőzete. Azt eltagadhatatlanul 
jellemzi a megbontatlan síkszerüség és egység, a nagy zártság. Erre 
talán azt állíthatja valaki, hogy a nád- vagy zsúptető erre szorítja az 
építő magyart. De ismert, hogy a zsúptetök más népek paraszti építői 
is használták, például a hollandok, avagy a frízek és ez anyagból igen 
érdekes több oromzatra húzott, mozgalmas tetőzetet alakítottak ki, 
elsősorban a tetőablakok kedvéért. S ehhez nem kell túlzottan nagy 
ács-technikai tudás, ilyennel rendelkeznek azok a magyarok, akik a 
palócházak csupos avagy a sopronmegyei házak orom fölé elörenyúló 
tetőinek szerkezeteit kiagyalták és egyberótták. Ha tehát a magyar ház 
tetőzetét a nagy síkszerűség és annak egyszerűsége jellemzi, úgy az sem 
a tetőfedő anyag mikéntjéből, sem a szerkesztő-tudás hiányából magya
rázható, hanem sokkal inkább a formaakaratból, amely a ház egészé
ben, a formák egyszerűségére törekedett.

De az egyszerűség keresése, a nagyvonalúság, az összefogott for
mák akarása úgy látszik, a magyarlakta tájakból is következik. A nyu
gati parasztházak mély völgyekbe, sűrű erdők irt ványaiba épültek 
s ezért építőik többé-kevésbé közeli szemleletre számítottak, tehát 
aprólékos díszítéseik jól érvényesülhettek. A pusztai ember háza viszont 
a szinte végtelen térben áll, roppant távolságból látható, de csak egésze, 
épp ezért törekednie kell jellegzetes, messzire látható, nagy, zárt formára 
és épp ezért a részletekről le kell mondania, mert azok hatása az egészé
hez képest úgyis lényegtelen.

3 -

A magyar ház színe.

Az egyszerűség akarása nyilatkozik meg a magyar ház színezésében 
is. Tudjuk, hogy a magyar házat gondosan fehérre meszelik, az asszony 
büszkesége a falak fehérlö színe, amelyet sátoros ünnepeken mindig 
gondosan megújít. Népi házunknak egy olyan sajátossága ez, hogy az 
országot járva, egy-egy falu avagy táj népességének nemzetiségi össze-
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tételére már a falu házainak színéből következtethetünk : amint a 
színesség növekszik, a színes lábazattól az egész ház falainak színezéséig 
növekszik, emelkedik a nem magyar nemzetiségű lakosságnak hányada. 
Sőt ennél többet is mondhatunk. A Csallóköz nyugati végeinek néhány 
horvátok és vendek lakta falujában a paraszti házak külső falát óriási 
méretű virág- és indadíszek tarkítják, a dunamenti románok földből 
vert házuk falára téglakötést festenek. Nem mintha a magyar a színt 
nem kedvelné : a fehér házat színessé teszi az ősz, amikor tengeri- és 
paprikafüzérek kerülnek az eresz alá. Hasonlóan van a belsőben is : 
a falak fehérek és a konyhába színt hoznak a falra aggatott tarka csere
pek, a szobába a hímes vásznak, a tarka szűrök.

Hasonlót látunk ott, ahol a magyar nép a maga ízlésére átformálta 
templomait : a falak ragyogóan fehérek, viszont a fiókos mennyezetek 
virágokkal díszesre festettek, ilyenek a szószékek, a padok, az ének
karzat mellvédje. Itt világosodik meg a magyar építöakarásnak az a 
sajátos vonása, hogy a szerkezetit —  tehát a hordozófalakat —  nem 
akarja tagolni és megbontani, a színnek mint díszítő elemnek hordozói 
az adalékos részek, a falakra borított mennyezet, a térbe állított tarka 
tárgyak legyenek. Ezért volt lényegi tévedés és félreértés, amikor 40— 50 
év előtt az építészek egy csoportja a házak falait, kihangsúlyozott szer
kezeteit felrakott színes zománcos díszítményekkel borította.

A díszítésnek, a szín díszítő hatásainak ilyetén felhasználásában 
egy különös ösztönös, finom művészi érzék nyilatkozik meg. De talán 
egy még mélyebb belátás is, annak átértése, hogy a valóságban a sik 
táj napfényében épp a fehérfalú ház, a legszínesebb ház és pedig azért, 
mert a fehérre meszelt fal soha sem hat tiszta fehérként, hanem a vissza
vert fények játékánál fogva a nap járásával állandóan változó színűvé 
lesz. A fehér ház hajnalban ibolyaszínbe öltözik, később aranysárgára 
ragyog és alkonyaikor bíborvörösen piroslik. Ennek, —  akárcsak: ösz
tönös, —  átérzése a steppei ember optikai tapasztalataiból eredhet és 
ezért nem véletlen, de nem is lényegtelen a magyar ház fehérlö színe, 
az ahhoz való ragaszkodás. Tegyük hozzá azt az ismert tényt, hogy a 
keleti ember számára a fehér színnek egész különleges jelentősége van. 
A sok idevonatkozó adat közül csak egynéhányat füzünk ide : a keleti 
emberek fejedelmi városaik nevéhez előszeretettel tették a «fchér» jel
zőt —  így volt ez nálunk is : Székesfehérvár, Gyulafehérvár, Nándor
fehérvár —  Szent István és Gyula vezér városai a tanúi ennek. Bizo
nyos erdélyi hírek szerint a XVII— XVIII. századi Erdélyben csak a 
szabad nemes ember festhette házát fehérre, a jobbágyi házak kékre 
voltak festve. Marco Polo szerint a Dszingisz-dinasztia szimbolikus 
színe a fehér volt. Kína legnagyobb ünnepén a tartományok vezetői 
a császárnak ezrével adományozták a hófehér méneket, és a császár 
roppant ménesében csak fehér lovak szerepeltek. Ugyanez ünnep ruhá
zata fehér színű volt. Rubruquius a már említett XII. századi francia 
ferences keleti utazó feljegyezte, hogy a mongol-tatárok falvázas jurt- 
jaikat borító nemeztakarókat mésszel vagy fehér földdel, csontliszttel 
mindig újra fénylő fehérre festették. Mindebből kitűnik az, hogy a 
magyar ház fehér színe mély gyökerű népi sajátosságokból következik.
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A magyar ház tornáca.

A magyar falusi házat mintegy 120— 150 évre visszamenőiig jel
lemzi az eresz alatti, a bejárat oldalára épített tornáca, amelyet népünk 
a legváltozatosabb formákban valósított meg.1

A tornác fejlődésének kezdetén a tetőszerkezetnek egyszerű előre- 
eresztése áll, hogy az eresz a ház rendszerint legnaposabb égtájra for
dult oldalára árnyékot kapjon és hogy a konyhából a külső bejárati 
kamrába járókat némileg megvédje az esőtől. így keletkezett a tető
szerkezetnek a ház keresztmetszetéhez képest aszimetrikus elhelyezése, 
amelyről egy német házforinakutató Ottó Völckers azt írta, hogy ilyen 
szerkezetet még egyáltalán nem látott. Azonban a silány ágasokból rótt 
tetőszék eresze csakhamar rendetlenül lelógott, tehát hamarosan sor 
került az előrenyúló szerkezetekre, ágasfákkal való alátámasztására. 
Sokhelyütt rövidesen mára X VIII. században ágasfák helyéreveit falú, 
avagy vályogból rakott pilléi, esetleg kerektestű oszlop került és ezt 
követte az oszlopok sorának boltívekkel való összefogása : a tornác 
elérkezett legszebb formájához, a boltíveshez. Amint ez megtörtént, 
a legváltozatosabb árkádformák alakultak ki, amelyek ez építészeti 
forma igen sokféle lehetőségével éltek: pillérre vagy oszlopra rakott 
boltívek, félkörös és tojásdad ívek,sőt parabolikusak, néhol még szamár
hát úak is. Az oszlop a földön vagy a tornác mellvédjére került, a pil
lér,' illetve oszlopok térközét szükebbre vagy szélesebbre vették, ezáltal 
az át boltozott nyílások arányainak végtelen sokfélesége adódott, ami
ből az egyes tájaknak olyan építészeti jellemzője kerekedett, akár a 
népdalváltozatok.

A pillérekkel vagy oszlopokkal alátámasztott tornác térbeli mi
voltában a ház egész megjelenését plasztikus és festői szépséggel tel
jessé tette, a keletről nyugatra forduló napsugarak szinte végig simo
gatván a kerek oszloptesteket, azok árnyékos vagy napsütötte felületei
nek aránya percről-peicre változik. Az oszlop- és a boltívsor árnyéka 
a ház belső falán hajnaltól alkonyaiig végigvonul és erre a falra vetődő 
és állandóan változó formájú árnyékával mozgalmas díszítményt vará
zsol, amely minden évben csak két-két pillanatig azonos, amikor a nap
sugár oldal- és magassági szöge azonos. Ilyen örökké megújhodó orna- 
mentumot ad a tornác boltíve a magyar háznak.

Így látjuk ezt a magunk tudatos megfigyeléseinek fényében —  
balgaság volna ugyanezt a paraszti építőről is feltételezni, viszont a 
boltíves tornác elterjedtsége, alkalmazásának sokfélesége, a formák 
továbbfejlesztése arra mutat, hogy a falusi építő és építtető is felismerte

‘ A magyar ház tornácát egyesek a népművészet köréből kizárják. Reá 
kívánok mutatni c kérdés megvilágításának szentelt cikkeimre : A magyar épí
tészet története 184-ik lap, A magyar ház tornáca. Magyar Szemle 1940..., Szem
pontok a magyar ház kutatásához. Tér és Forma 1940. 88. és 222. lap. L'arcade 
hongroise Nouvellc Revuc de Hongrie 1939 május.
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ezt és nagyon szeretheti, mert különben e formát nem művelte volna 
ki ilyen gazdagságban és változatosságban.

Persze eltagadhatatlan az is, hogy a boltíves tornác nem nevez
hető tisztán és teljességgel autochton formának. Kétségtelen, hogy itt 
a nagy építészetből leszállóit, leszármazott formával állunk szemben. 
Az árkádot az olasz renaissance fedezte fel újra és onnan lirolon és 
Stájerországon át érte el a XVIÍ. század közepén hazánk úri építészetét, 
számos nyugati és északnyugati kastélyunk ékes könnyed, árkádos 
díszű udvarokkal gyakori az városházainkon és szinte általános az 
erdélyi kollégiumok udvarain. Kétségtelen, hogy az árkádsor gondolata 
az úri építészetből került a falura. Azonban abban a tényben, hogy ezt 
a motívumot a falusi építő nemcsak átvette, hanem ennyire kiművelte, 
ott kell rejtőznie egy erős, hajlamos szeretetnek, amelyről azt sejthet
jük, hogy mély népi sajátosságukban, az emléknél mélyebbekben gyö
kerezik. A közelebbi Kelet házainak —  kicsiknek, szerényeknek és ha
talmas kiiályi palotáknak —  állandó alkotó eleme volt az árnyékdús 
tornác, amelynek közepén az udvar felé a nyitott, boltozatos, a ház 
középpontját alkotó, a ház gazdájának lakó- és fogadóhelyiségül szol
gáló, tágas «Iwan», az oszlopos tornáccal olyan egységet képezett, mint 
a magyar tornáccal a ház közepét elfoglaló konyha előtti pitvar. Ügy
látszik, hogy itt bizonyos térformabeli rokonságot kell látni.

5 -

Magyar tornyok.

A magyar népi építőművességnek egyik legszebb virága a magyar 
templomok jellegzetes toronysisakja, amelyet erdélyi toronynak szokás 
nevezni, mivel legtöbbjük Erdélyben, a Kalotaszegben és a Szilágyság
ban maradt meg, viszont e forma elterjedési területe egykoron Szat- 
máron, Beregen, Szabolcson, Hajdún keresztül egész Borsod és Gömör 
megye nyugati részéig terjedt.1

E toronyforma jellegzetességeit a következőkben foglalhatjuk össze : 
rendszerint régebbi falakra épült —  vagy bizonyos tájakon favázra állí
tott tornyos végződések, amelyek a fal, illetve a favázas láb elé erké- 
lyesen kiugranak. A farost tartotta körüljáró, kitekintő feletti íves 
szerkezetre rakott tulajdonképeni sisak négy sarkán egy-egy apró mellék- 
torony —  fiatorony —  ágaskod ja körül a középső, rendszeiint ívesen 
elkeskenyedő tornyot.

E sisakforma nyilván nyugati eredetű : Flandriától az osztrák 
tartományokig, sőt az erdélyi szászok lakta földekig mindenfelé fel
lelhető a kiugró harangkamra és a toronytest sarkait feloldó sarok- 
torony motívuma. Azonban, amikor —  valószínűleg a XV. század végén, 
sőt inkább a XVI. század elején, —  nyilván Kolozsmegye nyugati ré-

‘ V. ö. Magyar építészet története 151. oldal, Nouvclle Rcvue de Hongrie 
1942 május, valamint az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács tulajdonát képező 
általam szerkesztett térképet.
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szén, a Kálót aszeg ben, meg Szilágyságban a falusi építőmesterek ezt 
toronyformát először a régebbi eredetű kőtornyok elpusztult végződése 
helyére felrakták, a nyugati formaminta lényegi változása következett 
be. A nyugati mintáknál a toronykamra is kőből épült, a kiugrást köböl 
faragott konzolsorral, vagy konzolosan előrehajló falazattal támasztot
ták alá. A magyar faragóácsok viszont a csonka törzsre elég szélesen 
kiugró farostot helyeztek és nyilván a renaissance árkádok hatása alatt 
ívesen képezték ki a körüljáró felső összefogását —  annak dacára, hogy 
a favázas építés az ívek formálására anyagszerüen tulajdonképen ke
véssé alkalmas. Az oszlopok közötti ív lényegében nem is boltozat, 
hanem ívesre faragott meievítő könyökfákból formált álív. A körül
járó mellvéd deszkázata mélyen a rost alá nyúlik és ezt a szakállszerűen 
lenyúló részt a deszkák végének csipkésre fűrészelésével tették dísze
sebbé. A toronysisak tetöszéke erős párkánnyal kiugró, s sarkain hor
dozza a négy fiatornyot. Igen gyakori az, hogy az alsó résznek négy
oldalú gúlája a sisak csúcsa felé emelkedve négy gerincborda beiktatá
sával a nyolcszögbe megy át. A  toronysisak kitűnő aránya, a 450 haj
latból hirtelen a meredekbe törő vonala csak nehezen utánozható, mert 
bár estről-esetre formált és mégis egy bizonyos jellegzetes forma-családba 
tartozik, amely élesen megkülönböztethető a szomszéd tájak más nem
zetiségű mesterek alkotta, néha hasonló idomú tornyaitól, úgyannyira, 
hogy a magyar ács munkája azonnal felismerhető.

A szomszéd népeknél ugyancsak megtaláljuk ezeket a karcsú, fia
tornyos, loggiás tornyokat, a szászoknál épp úgy, mint a románoknál. 
A szász oldalon a legjellegzetesebb példa a segesvári óratorony. Közép
kori faltestből kiugró, sűrű konzolsorra támaszkodik a zártfalú óra
kamra, amely fölé sovány fákból árkádos kitekintőt toldottak. A torony- 
sisak alig ugrik előre, a saroktornyok formája mesterkélt, s a torony 
csúcsa áttört nyakával barokkos végződésével alapvetően különbözik 
a magunk tornyaitól, erősen érezni, hogy a magyar alapformát idegen 
kéz módosította. A szászok a vártemplomok KÖrüljáróit száraz tárgyi
lagossággal szerkesztették, és a magyar tornyokhoz szokott szemnek 
hiányzik a deszkamellvéd szakállának kecsesen feloldott végződése, 
amely elfedi a körüljáró! alátámasztó könyökfákat is. A toronyvégző- 
dések egyszerű tőietlen foimájú gúlák, amelyek a maguk szárazságá
ban élesen elütnek a Kalotaszeg, vagy a Szilágyság tornyaitól : nehéz
kesek és nélkülözik a magunk tornyainak kackiás nyalkaságát. A szász 
építők csak a templomvárak védelmi szükségletére gondolva építettel-:, 
természetüket jellemző hűvös ridegséggel, a játékosnak teljes hiányával.

Talán még érdekesebb, hogy a románok építette templomoknak 
magyar mintára készült tornyai mennyivel különböznek a magunk 
tornyaitól. Ezek a templomtornyok igen kisméretűek és gyakran huszár
torony formájúak, a tető nyergén ülnek, alaprajzi méretük a magyar 
tornyokénak 1 '.,-ét, 1 V,-át sem éri el. Amagyai tornyok árkádos körül- 
járóját két-három faíw el utánzó toionykamiájuk annyira szűk, hogy 
abban a harang is alig fér el, nem is szólva arról, hogy színlelt körüí- 
járójuk meg sem közelíthető, nemcsak kicsinységénél fogva, hanem 
azért is, mivel a templom faboltozatának közepén ül. Ez az egész toronj'-
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féleség tehát nem szolgál semmiféle gyakorlati célokat, mint a magyai 
torony, amely harangtorony és egyúttal az őrök kitekintő tornya volt. 
Egy román szerző úgy tartja, hogy épp ebben rejlik a román tornyok 
erkölcsi fölénye : «a békés román —  úgymond —  nem épített katonai 
őrtornyot*. De vájjon nem rossz tréfa-e a tisztán védelmi értelmű őr
tornyot a magyar agresszió kifejezőjévé tenni? Mindezzel szemben áll 
egy másik tárgyi alapú felismerés, tudniillik a müvészettudomány, azon 
elvi jelentőségű álláspontja, hogy ahol valamely művészet a gyakorlati 
foimát tisztára díszítő célzattal alkalmazza, átvételről és utánzási ól van 
szó, a dekoiatív forma sohasem lehet a gyakorlatinak elődje és kiinduló 
pontja!

A fiatornyos toronysisak a magyar népi építőkészség, népi építészet 
teremtő erejének egyik legmagasabb kifejlete, amely idegen példákon 
elindulva gyakorlati célokat kielégítve, önmagában egyedülálló szépség
formát teremtett. A kalotaszegi, szilágysági, beregi és szabolcsi tornyok 
és haranglábak egészéből szinte árad az építészet abstrakt jellegű ki
fejező értékeinek egész sora : a faltörzsre, vagy a harangláb áttört fa
vázára kiugrással felrakott lenyúló csipkésre faragott mellvéddel körül
ölelt ívsoros körüljárója a nyalka torony végződésével úgy ül zömök 
alapépítményén, mint a középkor egy díszes tornasisakja a lovagnak 
fején, a körüljáró árkádjában az ívsor örökös mosolygó derűje cseng. 
Az ötszörös torony kackiás nyalkasága, könnyed égfelé törése és annak 
feloldottsága játékos szépségű, virtuskodó, mint a legények dala!

A beható megfigyelés egy felette érdekes körülményre világít reá. 
A magyar toronysisak formaelemei az európai építészetnek különféle 
stíluskorszakaiból merítettek : a kiugró harangkamrás körüljárás alsó
rész a középkor építészetéből ered, a körüljáró árkádos kiképzése pedig 
nyilván a renaissance adaléka s a toronysisaknak ötszörös feloldása, 
a végződésnek meredek magasba ívelése, ismét a gótikából származik —  
mert hiszen a renaissance a tetőt inkább egyszerűsíti, sőt annak el- 
födésére, eltagadására törekszik. Már most az a körülmény, hogy ezek 
a korábbi és későbbi stíluskorszakból eredő elemek úgy rétegződnek, 
hogy alulra és felülre középkoriak, középre pedig renaissance jellegűek 
kerülnek, arra mutat, hogy az egyes elemeket nem a stílusok fejlődése 
során rakták egymás fölé, hanem arra lehet következtetni, hogy e 
toronytípus megteremtői két egymással határos stíluskorszak elemeit 
egvmás után, időbeli következésüktől, elmúlásuktól függetlenül, egész 
szabadon, csak mint formaelemeket kedvükre való, ízlésüket kielégítő, 
mondanivalóikat kifejező formaegységgé ötvözték. Itt érdemes újra a 
segesvári óratoronyra gondolni, aholis a torony törzstől felfelé a stílus- 
korszakok egymásutánja értelmében sorakoznak a különféle forma
elemek. Látnivaló, hogy a magyar építők a különböző formaelemeket 
eredetüktől, koruktól, sőt stílusbeli korszerűségüktől függetlenül, teljes 
művészi autonómiával használták fel. Ez pedig a művészi alkotókész
ségnek, szabadságnak csúcspontja és magaslata. Igen kitűnő és igen 
deték művész lehetett az az ismeietlen ácsmester, aki ki tudja melyik 
falucska leégett csonkatornyára az első magyarízü toronysisakot fel
rakta.
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A varost építés egyszerűsége.

A magyar városképet mindenekelőtt egyszerűsége jellemzi. Ismé
telten reámutattam építészetünknek e tulajdonságára és ezért nem is 
akarnék itt újra részletesen kitérni erre a nem lényegtelen sajátos
ságára. A  sok példa közül talán a legjellegzetesebbet említem csak meg, 
azt, amely a régi kolozsvári Nemzeti Színház épületén rajzolódott elénk, 
amíg azt idegen kezek meg nem másították. Mint közismert, ez az első 
magyar kőszínház az erdélyi nemes vármegyék gyűjtötte tökéből épült. 
Terveit Alföldi Antal színész készítette, de az építést —  mint Lyka 
Károly állítja —  Schütz építőmesternek kell tulajdonítani.

Ha a rógi Nemzeti Színházat legrégibb fényképei nyomán meg
figyeljük, úgy azt látjuk, hogy Alföldi Antal a nemzeti nyelv szinte 
vallásos értelmű ápolására szánt játékszínül egy igen egyszerű formájú 
épülettömböt emelt, amely az oldalhomlokzat fekvő téglány és ovális 
ablakaival úgy hat, mintha csak egy nagy magtár volna, a nemzet 
szellemét hordozó nyelv irdatlan granáriuma. Alföldi Antal minden 
feleslegeset elkerült, mert a rendelkezésre álló pénzből semmit nem 
akart díszítésekre fordítani, hanem a minél többeket befogadó játék
szín felépítésére gondolt csak. De a befejezést végző német mester a 
főhomlokzatot utólag felrakott jonizáló fejezetű félpillérekkel «díszítette 
és tagolta* —  avagy helyesebben és kifejezőbben szólva, —  ezekkel 
«európai szabásúvá* akarta tenni az épületet, hogy így legalább némi
leg megközelítse a színházépület megszokott európai formáit. Itt egész 
világosan érezzük az építő magyarnak józanságra, szerény egyszerű
ségre való törekvését, amelyet különben országszerte megfigyelhet az, 
aki élesebb szemmel néz maga körül, akinek értékeléseit és ítéleteit 
nem teszi elfogulttá a mindenkor díszesebb tagolásra törekvő európai 
építészetnek ismerete és annak feltétlen értékmérőként való elfogadása.

Példák sorát idézhetnék —  de csak futólag mutatunk reá építé
szetünknek néhány jellemző megnyilvánulására, így elsősorban a 
X IX . század elejei klasszicizmusból szól hozzánk ez a magyarnak 
nevezhető szerény építészeti felfogás és magatartás. Mennyivel egy
szerűbb és ezáltal mennyivel emberibb, közvetlenebb Pest multszázad 
elejei görög-római mintára készült építészete, mint ugyanezen kor nyu
gatibb országainak hasonló stílusú alkotásainak bármelyike! Talán a 
legfeltűnőbb ebben az, hogy e kor mesterei Dankó József, Ujváry László, 
Péchy Mihály és Alföldi József kivételével idegenből érkeztek hozzánk, 
azonban a magyar világ, a magyar élet őket is erre az útra terelte. 
A leggazdagabb főúri építtet ők ben is benne élt a X V III. század végén 
a X IX . század első évtizedeiben az egyszerűségre kötelezettség tudata, 
amint ezt igazolja Bánffy Dénes levele a kolozsvári palota terveiről : 
«Ez az architector látom mindenekben altum sápit. Én megmondám 
neki, hogy rólunk ne gondolkodjék úgy, mint valami regnáns fejedel
mekről, mert mi csak partikuláris gavallérok vagyunk és ugyanazért 
ne valami költséges épületről gondolkozzék, hanem, hogy állandó, ren-
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des proporciójú és kívülről is szép szimmetriájú épületet tegyen fel, 
emellett pedig gazdálkodjék is a költségek körül.»

Hogy az egyszerűségnek ez az érzése azóta mennyire kiveszett 
mai és tegnapi világunkból, az élesen kitűnik egyfelől a múlt század 
6o-as évei óta városainkban és a vidéken épített, oda nem illő, hamis 
pompát mímelő polgárházakból, palota-karikatúrákból, de talán még 
inkább abból az ellenszenvből, amellyel a laikus magánépíttetők és a 
hivatalból építtetők napjainknak az egyszerűségre törekvő építészetével 
szembefordulnak és azt éppen egyszerűsége miatt nemzetközinek* sze
retik nevezni. Mindebben a formájából, szelleméből kiforgatott nyugati 
nevelési módszerekkel teljesen idegenné lett magyarságnak reakciója 
nyilatkozik meg, azé a magyarságé, amely a saját múltját nem ismeri, 
amely megszokta, hogy mindent idegen mértékkel mérjen és értékeljen. 
Amikor tehát a világ építészete ismét visszaérkezett az egyszerűséghez 
és eszméjét újia a szerkezetének díszítetlenségében és simaságában is
merte fel, abban az egyszerűségben, amely nálunk ősi építőhagyomány 
volt, —  megrontott, idegenné tett szellemünk az ellen tiltakozik. Kul
túránk véres gúnyképét lehetne ebből a művészeti politikai képtelen
ségből megszerkeszteni.

7 -

A magyar városi tetőforma.

Egy XVI. század elejei francia utazó Buda utcáiról és házairól 
szólva azt írta : «házai olasz módra épültek . . .»  Egy német leíró, 
Ursinus Velius ugyanezt állítja és főleg az tűnik fel nekik, hogy a házak 
nem egymásután következő hegyes oromzatukkal néznek az utcára —  
mint a hazájabeliek — , hanem ereszre futó tetőkkel.

Tehát a töretlen tetőfelület, mely a falusi házakat jellemzi, a váro
sokban is általános volt. S ami még jellegzetesebb, a templomok rop
pant tereit, többszörös hajóit is országszerte egyetlen óriási nyeregtető 
alá fogták, —  amint az számos régi metszetből kitűnik. Ez éles ellen
tétben áll a Nyugat középkori formaakaratával, amely rendszerint bolt
szakaszonként, oromzattal szöktette a magasba a templomok tetőzetét. 
Ha az országot járjuk, a templomokon mindenütt ezzel a hatalmas zárt 
tetőformával találkozunk, a pozsonyi Koronázó-templomtól a remek 
szép csíkszentgyörgyi falusi templomig. Szépek, nagyok, nyugodtak —  
megnyugtatók! — ezek a hatalmas tetők, jól beleillenek a magyar tájak 
nagyvonalúságába, amely ellentétben más tájak nyugtalanságával, ez 
egyszerűségre ösztönzi az építőt, aki a táj végtelenségével szemben 
ez óriási tetőket a templomtérre mintegy mindent összefogó védelmet 
nyújtó köpenyt borítja. Mindezek átérzéséből ered az, hogy a budavári 
Nagyboldogasszony-templom déli tetőzetének a megújításkor történt 
oromzatokba tagolása számunkra annyira idegenszerű és bántó, nem is 
szólva a X IX . század végén divatba jött színes mázú cserépfedéséről, 
amely egyenesen kínos hatású volt a kolozsvári Mátyás király-házon, —  
örvendetes, hogy a Kós Károly végezte restaurálás alkalmával ezt a 
kolozsvári városképet annyira megbontó tetőfedést eltávolították.
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De ha már tetőről van szó, nem szabad elmulasztani, hogy ez 
összefüggésben említsük a XVI. század második felének egy sajátos 
magyai építészeti jelenségét. Ekkoi vált általánossá a Felvidéken és 
Eidélyben —  tehát azon tájakon, ahol akkoriban építeni lehetett —  
a homlokzatok párkányzatos kiképzése —  régi magyar néven : ^olaszos 
fokokra* építése, —  ami alatt a tető elé húzott és azt teljesen elfedő 
felfalazást érti. Ez attikákat gazdagabb kiképzésű épületek nélfelső 
szélükön csipkésre feloldották —  innen ered múlt századi elnevezé
sük : «pártázatos tetőzet* —  amit Lechner Ödön, majd később Lechner 
Jenő a magyar nemzeti építőstílus egyik díszítő lehetőségének tartott. 
Épp ennek hatása alatt kevéssé ismert az a körülmény, hogy ez attikák
nak eredete abban a törekvésben rejlett, hogy a homlokzat mögé hátra 
lejtő tetősíkot elfedjék s a ház homlokzatának ezzel nagyobb egységet 
adjanak. Az sem érdektelen, hogy bár mind e mögött esztétikai ízlés
beli törekvések állottak, mégis racionális magyarázatot is igyekeztek 
adni e fel falazásoknak : Dóczy György, a Felvidék kapitánya, 1556-ban 
felhívta a körmöcbányaiakat a homlokzatok felfalazására, mert —  úgy
mond —  ez megvédi a tetőzetet a tűz tovább terjedésétől . . .  Mindezt 
azért érdemes tudni, mert napjainknak, az új építészetnek, az építészet 
ízlésváltozásából eredő vonzódását a kislejtésü tetőhöz, az ellenzők elő
szeretettel hagyományellenesnek, magyarellenesnek szeretik minősíteni, 
pedig lám, a tetőt nem mutató háznak is meg van a magyar hagyománya.

8.

Árkádok.

A falusi házak boltíves tornácairól szólva reámutattunk arra, hogy 
azok a XVI. századi olasz hatás alatt álló főúri és városi építkezések
ből származtak a népi építőkhöz. Csak Német kereszt úr, Szeptenc, Nagy- 
bitse, Nagytapolcsány, Sárospatak várkastélyaira emlékeztetünk, a po
zsonyi városház 1561-ben épült árkádos udvarára, meg a lőcsei, besz
tercebányai városházak díszes külső tornácaira. Aligha kétséges, hogy 
ezek építésénél idegen mesterek és azok hazai legényei működtek közre.1 
S az árkádok építése városainkban később is erősen dívott. Sopron, 
Győr, Komárom, Székesfehérvár, Szeged, Debrecen, Eger, Lőcse és 
Kolozsvár polgári házaiban mindenfelé reá akadunk majd oszlopokra, 
majd pillérsorokra állított többszörös boltíves udvari folyosókra. A hajdú- 
böszörményi Hajdúszékház vaskos pillérű árkádsora arra mutat, hogy 
ez az építöforma a XVII. században már az Alföldön is kedvelt volt. 
De az ívek iránti hajlam talán legszebben a magyar kollégiumok építé
sénél nyilatkozott meg. Ilyen boltíves folyosókkal épült a régi —  1809- 
ben leégett —  debreceni kollégium, ilyennel ékes a nagyszabású kolozs
vári Református Kollégium udvara, meg a székely udvarhelyi és alig
hanem ilyen volt az 1849-ben felégetett nagyenyedi is. Ki tagadhatná

1 A  poszonyi városháznál például Brthelme von Wolfsthal. V. ö. MaeyarsáK- 
tudomány 1937, 104. lap.
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azt, hogy ezek az árkádsorok a félkört vagy kosárív ritmikus ismétlő
désével egyszerű, a helyes és gazdaságos szerkezetből eredő szépséges 
díszt adtak ez egyszerű épületeknek, tehát olyan díszt, amely az építő- 
szerkezetekből szervesen adódott, amely nem volt külsőségesen felhor
dott, mint amilyenek az azóta ismételten alkalmazott szervetlen díszít
mények. Hogy a magyar építőmüvesek ezek mellett döntöttek, s a külső- 
séges adalékos díszről lemondottak, dicséretükre válik.

Ezzel kapcsolatban —  úgy érezzük —  kár volna meg nem említeni, 
hogy a többszörös árkádsoros diákotthon gondolata építészetünk törté
netében első ízben Holtai Gáspár Magyar krónikájában tűnik fel, amikor 
elmondja, hogy a fiatal korában Mátyás király udvarában nevelkedett 
Brodarics Istvántól hallotta, hogy Mátyás király a budai egyetemet 
hét udvar körül tervezte s e hét udvart —  «piacot» —  hét emeletes 
árkádsorral, «kerengővel* kívánta körülépiteni, hogy a diákok ezekről 
hallgassák az udvar közepére állított szószékről prelegáló tanáraikat. 
Ezt az elbeszélést egyesek szép legendának minősítik —  de az ilyen 
legendáknak minden túlzásuk dacára, van egy bizonyos igazságot tar
talmazó magja. Ez esetben talán nem több, mint annyi, hogy már 
akkoriban ilyen elképzelések éltek a budai udvar körében. És nem 
csodálatos-e, hogy két-két és fél évszázaddal később ez a forma, bár 
szerényebb mértékben, a kollégiumokban meg is valósult! Ebben a 
tényben mégis csak az fejeződik ki, hogy e forma iránt egy mély gyö
kerű hajlamnak kellett a magyarságban élnie és így nem túlzás, ha azt 
mondjuk, hogy ez a hajlam ugyanonnan eredt, mint a keleti népek 
építészetét annyira jellemző roppant árkádos udvaroké, amely az iráki 
és iráni karavánszerályok, medresék és királyi paloták óriási udvarai
ban formát öltött.

De különösen lényegesnek tartjuk azt a körülményt, hogy a bolt
íves tornác formája a paraszti és polgári építésben egyaránt erősen 
jelentkezik, ami arra mutat, hogy e régebbi időkben a paraszti és pol
gári építés közötti összefüggés erősebben élt, mintsem azt feltételeznők.

9-

Kastélyok és paloták tornácai.

Ha a magyar kastélyépítésröl van szó, úgy rendszerint a XVIII. és 
XIX. század során az Alföldön épültekre gondolunk : a gödöllői kas
tély kiugró középrészes manzárdtetős típusára —  avagy a későbbi hatal
mas oszlop-portikusszal ékes típusra, tehát azokra, amelyeket hozzánk 
származott idegen mesterek alakítottak ki —  igaz, hogy nem egy vonat
kozásban vele játszottak formájukba a magyar föld, a magyar élet 
alkotó erői is. Sokkal kevésbé gondolunk azokra a XV. századi, bizo
nyára igen nagyszámú kastélyokba, amelyek az oiszág minden iészében 
fennállhattak és amelyekről Evlia Cselebi szemtanúként leírja, hogy 
azokat a török, tatár hadak minő «vígant> pusztítgatták. E régebbi 
kastélyok nyomát néhány erdélyi kastély őrizte meg s azokból némi 
képünk van egykori mivoltukról. Lényegükben kisebb várak voltak,
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ellenségre, a védekezés szükségére számító építmények, zárt, befelé for
dult épület négyszögek, kerek vagy négyzetes saroktornyokkal, többé- 
kevésbé gazdag udvarokkal, amelyet keringő folyosó vett körül, majd 
boltíves, majd favázas (Tata, Diósgyőr, Ungvár, Aranyosmedgyes, 
Zólyom).

Ezt a X V II. század közepéig általánosan elterjedt típust egyszerre 
egyéni kezdeményezéssel átformálta Erdélyben egy nagyúri építész 
Bethlen Miklós, amikor 1667-ben hozzáfogott bethlenszentmiklósi kas
télyának építéséhez. Maga volt a tervező s maga vezette a felépítést 

az utóbbit kényszerűségből tette, mesterek híján — s mindezt 
azért tehette, mivel külországi egyetemi tanulmányai során architek
túrát is tanult és európai utazásai során, mindig figyelő szemmel nézte 
a «nagy és híres épületeket*. Azonban világjárása emberi mivoltát is 
erősen befolyásolhatta: azt mondhatnék, megtanult újkori módon élni 
és így kinőtt a még középkori életet élő erdélyi környezetéből. Amikor 
az apai birtokot átvette, amikor megházasodott és új életkeret építé
sére kényszerült, új életszemléletéhez képest igyekezett építeni. Nem 
akart magának befelé forduló, zárkózott várkastélyt emelni —  hanem 
nyílt, a zöldelő tájba csudálkozó nagyúri ház építését határozta el : 
a bethlenszentmiklósi kastély szobái már nem fordulnak egy szűk ud
varra, hanem szertenéznek a tájon. A  déli homlokzat elé pedig Bethlen 
két emeletsoros, hat boltíves tornácot emelt, hogy életének szép óráit, 
társaséletének mulató óráit itt tölthesse. S valóban —  mint francia 
életírója meséli, a bethlenszentmiklósi kastély Erdélyben eladdig isme
retlen elevenségű társaséletnek lett a bölcsője : a környék urai szívesen 
jártak Szentmiklósra, eleinte még elcsodálkozva látták az ott dívó új
szerű életet, de csakhamar reákaptak és követték a szép példát. A tájba 
forduló úriháznak valóságos csúcspontját jelenti a bethlenszentmiklósi 
kastély hatalmas tornácával. E helyen nem akarok építészeti részletei
nek vizsgálatába mélyedni, bár az sokat mondhatna el Bethlen Miklós
ról, főként igazolná, hogy az építész saját maga volt. Kétségtelen, hogy 
Bethlen a formát utazási emlékeiből merítette, elsősorban a francia 
kastélyok emlékei áltek a tervező és építő Bethlen lelkében, —  a formák 
világát pedig Velence és a velencei telra ferma építészete befolyásolta, 
sőt azt is sejteni lehet, hogy talán a Montecchióban 1539-ben Dario 
Varotari építette Palazzo Capolista d ’ Enno volt a közvetlen példa, 
amely a tájban szabadon álló minden oldalán két boltíves soros árkád
dal ékes, palotaszerű villa igen sokban hasonlít a bethlenszentmiklósi- 
hoz.1 Viszont a különbségek is érdekesek. A  Bethlen tervezte kastély 
arányai szélesebbek, szétterülőbbek és ezáltal az egész épületnek hatása 
sokkal kevésbé méltóságteljes és fenséges, és épp ezért sokkal barát
ságosabb, közvetlenebb, emberibb, ami jórészben az árkádnyílások ará
nyaiból ered. A boltívsor arányossági zenéjében nyilatkozik ez meg. 
Az is jellemző, hogy míg az olasz példán a zárt sarokmezők közé ikta
tott boltívsor minden oldalon megismétlődik, addig Bethlen csak az 
egyik oldalra épített tornácot.

1 V. ö. Brunelli Ecollagari: Vilié dél Hrcnta e dcgli Egganei. Milano 1931.
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A francia életírónak a Bethlenszentmiklóson meghonosodott szelí- 
debb, mozgékonyabb életmód hatásáról tett megjegyzését Erdély szá
mos kastély is igazolja. Ugyanis a nyitott tornác a XVII. század végé
vel Erdélyben szinte általánossá kezdett válni, úgy a régebbi kastélyok 
átalakításánál, bővítésénél, mint az újabbak építésénél. Hogy ez az 
irány Bethlentől indult el, azt szinte kétségtelenül bizonyítja, hogy 
atyafiának, Basa Tamásnak, zabolai kúriájához nagy íves, kiugró tor
nácot toldottak —  amely 90 év előtt még fennállott —  és ilyennel volt 
ékes a zabolai Mikes-kúria, amíg vagy 80 év előtt «svájci házzá* nem 
alakították. Kiugró tornácot építettek az uzoni Mikes-kastély elé, majd 
a kük üllő vári kastély, a bonyhai Bethlen-ház elé és ilyen állott a bólyai 
Bólyai-ház előtt is, de Brassóban a városház középkori magjához is 
ilyen boltíves tornácot toldottak a szászok. A XVIII. század során 
alapjaikban újonnan épült erdélyi kastélyoknak szinte nélkülözhetetlen 
eleme volt az árkádos loggia, említsük csak a mezősámsoni Rhédey-, 
a zsibói Wesselényi kastélyok pompás loggiáit. S amikor Bánffy György 
a württembergi Blaumann mesterrel kolozsvári palotáját rakatta, akkor 
e városi ház elé is oszlopos tornác került.

Mindez Bethlen Miklós alkotó és példaadó kezdeményezése volt és 
az erdélyi urak megértésére talált —  de mindez egyfelől újra azt bizo
nyítja, hogy az úri és népi építés közti szakadék nem volt olyan nagy, 
amilyennek általában hisszük —  másfelől azt, hogy a tornác építése 
iránti hajlam általános magyar építövonás, mert lent és fent egyaránt 
megnyilatkozik. Tegyük hozzá még azt, hogy a tornác természetszerű
leg a'keleti és déli népek építkezésében játszik nagyobb szerepet, mert 
hiszen ezeknek volt elsősorban szükségük a naptól védett, árnyas és 
mégis szellös lakóterekre. Az árkádos tornác a közeli és távoli kelet 
architektúráját jellemzi, Kínától Perzsiáig és Szíriáig általános alkotó 
elemei az építőművészetnek. A rómaiak árkádsorai a Földközi-tenger 
tájára telepítették e formát, az olasz renaissance-ba pedig az árkád 
főként a kelettel kereskedő Velencéből szivárgott be, hogy azután észak 
felé áradjon.

De az erdélyi tornácoknak van még egy sajátos és felette érdekes 
formai részlete, amely mellett nem szabad szótlanul elsiklani. Figyel
jünk a következőkre : a klasszikus építészeten növekedett európai 
építészetnél nemcsak a renaissance, hanem a középkor is a szimmetrikus 
elgondolású homlokzatot tagoló nyílásokat mindenkor és szinte kizáró
lagosan páratlan számúra tette azért, hogy a középre nyílás kerüljön : 
a középtengelyre kerüljön a bejárat, a közeptengelyen feküdjék a ki
látás tengelye. Ez úgyszólván általános európai érvényű íormaszabály, 
amely mélységesen benne gyökerezik az európai lélekben. Ezzel szem
ben áll a bethlenszentmiklósi kastély kettős árkádsora hat nyílással és 
középső oszloppal. Azt mondhatná talán valaki, hogy Bethlen elvétette 
az osztást, avagy hogy ez Bethlen egyéni ízléséből ered. Ennek ellent
mond az, hogy ezt az osztásmódot Erdély építészete a XVII. század
tól fogva, igen kedvelte, sőt akkor is alkalmazta, amikor a tervezést 
bizonyíthatólag idegen mesterek végezték. A sok felsorolható példából 
csak néhányat említek : a brassói városház elé toldott árkádos tornác
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négynyílásos, a középső tengelyen álló oszlopos, Kolozsváron a Blau- 
mann tervezte Bánffy-palota késő barokk loggiája —  annak ellenére, 
hogy a földszinti kapu a középtengelyben nyílik a remekművű udvarra —  
ismét négy oszlopközösen épült. A farkasutcai Teleki-palota zömök 
kapuboltozata felett, a homlokzat középtengelyében pilaszter köteget 
látunk. A  szemközti kollégium udvarában a kapu széles boltíve fölé az 
emeleti tornácnak két kosáríve hajlik össze s a Carlo Justi tervezte
Toldalaghy----- ma Bánffy- —  házban az udvar emeleti tornácának
oszlopsora úgy van beosztva, hogy a kapu boltívének tengelye felett 
oszlop áll. Mindez már nem lehet véletlen, olyan stiláris jelenséggel 
állunk szemben, amelynek titkát a magyar építészet történetének fel 
kellene derítenie. Vájjon nem rejtőzik e mögött valami Ősi, egyelőre 
megmagyarázhatatlan értelmű és eredetű keleti formasajátosság? Nyu
gati analógiákat nem ismerek, viszont keletiekről tudok. A  cappadociai 
és paflagóniai —  kisázsiai —  sziklákból kifaragott sírkamrák homlok
zatainak oromzatát minden esetben három faragott oszlop hordozza, 
tehát az oszlopközök párosak és a középső oszloptengelyen áll. A  hali- 
karnossosi mauzóleum homlokzatának kőpárkányzatát kilenc oszlop 
hordozta, az egyik a középtengelyre került bejárat előtt állott. Ezt a 
nagyszerű művet —  melyet Plinius az antik világ hét csodája közé 
sorolt —  görög mesterek építették Mausolos perzsa satrapának, amint
hogy a kolozsvári Bánffy-palotát a württembergi Blaumann építette. 
Mindez csak sejtés —  és nem bizonyítás —  legfeljebb a probléma fel
vetése a kutatás számára.

io.

Városi templomtornyok.

Debrecen főutcáján járva és az azt lezáró Református nagytemplom
ra pillantva, a szemlélőnek feltűnik, hogy a templom toronypáija milyen 
széles állású. A tornyok közti távolság a magasságukhoz arányítva kü
lönösnek, szélesnek tűnik annak, aki e kor európai páros tornyú temp
lomait ismeri, —  de főként annak, akit a nyugati példákon neveltek. 
Hasonlót érzünk a kolozsvári külmagyarutcai református templom előtt 
állva, ami érthető, hiszen ez a templom a debreceninek másolataként 
épült. De talán még erősebb ez a benyomás a gyöngyösi Szent Bertalan- 
templomnál. Ez élmények után most már erősebben figyelve, hasonlót 
veszünk észre az esztergomi székesegyház terére érkezve : toronypárjá
nak igen tágas állása korábbi tapasztalataink sorába illeszkedik. Ha 
most már a széles toronyállásnak gyökereit keressük, a következőre 
akadunk rá :

A gyöngyösi tornyok közül az egyik 1774— 1776 között épült meg, 
a másodikat pedig 40 évvel később 1815— 1821 között emelték. A régi 
templom szerkezetét nem akarván megbontani, a tornyokat a templom 
legnyugatibb boltmezőin kívül, azoktól délre és északra építették. 
A debreceni Nagytemplom első terveit Péchy Mihály 1805-ben készí
tette el és a konzisztórium kifogásolta a terven a tornyok szűk állását 
és előírta, hogy a két torony egymástól távolabbra kerüljön és így a
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homlokzat megszélesedjék. Péchy látszólag enged, de a tornyokat maga
sabbra veszi, «hogy a köz kisebbnek tessék* mint levelében írja. Míg 
tehát a konzisztÖrium a széles álláshoz ragaszkodott, Péchy számára 
ez szokatlan volt, ezért a torony-köz arányának megnyújtásával vélte 
javíthatni homlokzatát. A következő évben már épül a templom, de a 
tornyok ügye még mindig nem dűlt el, Péchy megmondja, hogy a 
változtatásokkal megrontják tervét és hogyha az majd megvalósul, 
a csúf tervrajzért őt hibáztatják. Mégis 1807-ben kényszerül új tervet 
készíteni, amelyen a tornyok már szét vannak tolva, úgy, amint fel
épültek. Tehát az egyház álláspontja érvényesült.

Az esztergomi székesegyház terveit Rémy Lajos és munkatársa 
Kühnel Pál bécsi építészek készítették, később Packh volt a tervező 
és művezető. Kühnel 1821. évi tervén a tornyok a portikusz keretében 
állanak. Packh 1828-ban készült távlati képén már a templom testé
hez oldalt hozzátoldott oszlopcsarnokokon túlra került a két torony. 
Packh halála után a befejezést vezető Hild József ezt a gondolatot 
leegyszerűsítette és csak tág boltnyílással fűzte a templom testéhez a 
kismagasságú tornyokat. Mind ebben úgy tetszik, a magyar földön élő 
Packh és Hild, valamint az építtetők fokozatos hatását lehet látni, 
itt is a toionypár széthúzására törekedtek. A tornyok itt sem a templom
testből nőnek ki —  ahogy ez nyugaton szokás — , hanem attól jobbra- 
balra állanak, nyilván az épületszélesség hatásának fokozására.

Ez esetek számából, a széles toronyállásoK eredetéből úgy tetszik, 
arra kell következtetni, hogy az semmiképpen sem a véletlenek műve, 
hanem azzal magyarázható, hogy az épület szélesen elfekvő tömege 
jobban megfelelt a magyar térérzésnek, a magyar építöakarásnak. Bizo
nyos mértékig erre mutat az is, hogy a magyar ház kitüntetett homlok
zata mindig a szélesen elfekvő oldala, itt van a bejárat és ezt az oldalt 
díszíti a boltíves tornác, ellentétben a germán népek építészetével, 
amely a keskeny, magasba nyúló oromoldalt részesíti előnyben.

Ha mindezt elfogadjuk, az a kérdés következik, hogy mindennek 
mi lehet az oka és magyarázata?

Ismét kétféle formaalakító akarat megnyilvánulása előtt állunk, 
az egyik az épületet a magasba szökelteti, amikor annak magasba 
nyúló arányokat ad, a másik az épületet szélesen elnyújtja, a szélesen 
elfekvő arányokat keresi, kedveli. így tesz a síkföldi steppei ember, 
aki a végeláthatatlan nyílt tájon tölti életét, széles vonalba felfejlődött 
lovas-csoportokban száguldja be a rónát. Épp ezért mozgásélményei 
a tér három tengelye közül a vízszintesnek, a szélességnek irányában 
játszódnak le. A másik fajta ember, aki a hegyek és dombok között él, 
tehát olyan természeti tájban, ahol minden a magasba tör, ahol, ha 
tovább akar jutni, vagy a folyók völgyeinek zeg-zugos vonalát kell 
követnie, azok mentén kell fel vagy lefelé haladnia -  vagy a hegyeken 
kell magasba kapaszkodnia és ismét a völgyekbe leszállnia. Mozgás
élményeinek jórésze, legjellegzetesebb része tehát a függőleges dimen
zióban játszódik le. De ezenfelül, ha a hegyi ember a természet alkotá
saival versenyre akar kelni, azokkal szembe kívánja állítani a maga 
térbeli alkotásait, építményeit, akkor a természet magasba törésével

556



kell versenyre kelnie és ezt teszi, mivel élményeinek zöme is így pereg 
le. A  síkföldi ember viszont a maga térbeli alkotásaiban nem a magasba- 
törőt, hanem a szétterjedőt foimálja, mert a maga térélményeinek ez a 
kifejezője.

Persze jónéhány steppei vagy sivatagi építmény mindennek ellent
mondani látszik : Egyiptom gúlái, de még inkább tűszerűén magasba 
nyilaló obeliszkjei a mezopotámiai zigguratok, a budhista daggobák 
és Kína sokemeletes pagodái. Azonban ezek az építmények nem e kul
túrák östalajából, mély rétegeiből erednek, hanem sokkal inkább abban 
az időben keletkeztek, amikor e kultúrák metafizikai rétege, a tudo
mány, főként a csillagászat hosszantartó, céltudatos művelése folytán 
az ősi állapotból kinőtt és épp ezért újabb megismeréseinek kívántak 
kifejezést adni éspedig mint a felsorolt építménytípusok mutatják, sok
kal inkább plasztikus, mint architektónikus kifejezést, hiszen az emlí
tettek nem formált teret körülzáró építészeti alkotások. Ezzel szemben 
e tájak szigorúbb értelemben vett legnagyobbszerü építészeti alkotá
sait : az egyiptomi templomokat, a páratlan méretű mezopotámiai és 
iráni palotákat, a kínai házakat és az azzal szigorúan rokon templomo
kat, a szélességbe nyúló tömeg jellemzi.

Itt nyilvánul meg tehát az a sajátos lényegbeli rokonság, amely 
a magunk építészetét a keleti síkföldi népek építészetéhez fűzi. Üjra 
hangsúlyozni kell először azt, hogy semmiképpen sem gondolunk arra, 
mintha a magyar építészet a keleti építészettel folyamatos összefüggés
ben állna. Hangsúlyozzuk azt is, hogy arról sem lehet szó, mintha ez 
építmények emlékekből, akár úgynevezett «mélye m 1 ékezet bői * eredné
nek. E  formai rokonságokat sokkal inkább avval lehet magyarázni, 
hogy az építészi forma az élet szőtte lelki adottságokból és életmaga
tartásokból ered. Mindenfajta életmagatartásnak megvan a maga tér
beli, építészeti kifejezője, s ez fejlett, de homogén kultúrákon belül 
természetesen egységes alapja dacára, módfelett differenciált természetű 
és sokszerű eredményekhez vezethet. Ez élet magatartásoknak mélyemlé
kezetnél is sokkalta hosszabb életet tulajdoníthatunk, amint az egyes 
hagyományos életmagatartások továbbélése, de főként a nyelvi alap
formák elpusztíthatatlansága a legszebben bizonyítja. A nyelvünkben, 
az igazi magyar életszokásokban és magatartásokban ezer és ezer ha
sonló ősi formát találunk —  és építészetünknek beható megismerése 
e téren is számos hasonlóra fog még fényt vethetni. Ez azonban a ma 
divatos felszínes hagyomány-kultuszon túlhaladva, a legigazibb építé
szeti térformálási hagyományainkhoz fog elvezethetni.

Az elmondottak —  újra ismételem csak egy kis, többé-kevésbé 
véletlenszerű, mozaikhoz hasonlítható bepillantást nyújtanak a magyai 
építöforma, a magyarság építőakaratának megismeréséhez. Szerény 
kísérlet ez, amely egy hosszabb kutatómunka, az alkotó életmunkát 
kísérő megfigyeléseknek néhány eredményét kívánja csak lerögzíteni. 
Mindez nem más, mint kiinduló pontja egy szervesebb feltárásnak, 
amely arra lesz hivatott, hogy építészetünk lényegi sajátosságait alap
jaikban és teljességükben tisztázza.

I)r. ing. Bierbaner Virgil.
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