A magyar építészet két rétegesrqponmlkjihgfedcbaZYX
Az építészet ott kezdődik, ahol az ember elhagyja a barlangot,
elhagyja a faágakra épített fészekszerű nyugvóhelyét és a maga erejéből teremti meg azt az első kezdetleges hajlékot, amelynek védelmében megbujhat az időjárás viszontagságai elől - ez a kaliba, .a
szárnyék, később a sátor, a térformáló akaratnak, az építenitudás
nak kezdeti megnyilvánulása. Magasabb értelemben véve azonban
az építészeti alkotás lényegéhez tartozik, hogy az építmény maradandó legyen, helyhez kötött legyen, és így az építő bizonyos értelemben állástfoglaljon a természetes tér egészével szemben éspedig
az épület elhelyezéséveI, annak tájolásával, a környezetbe illesztésével. Azonban az ilyen építésre csak akkor kerülhet a '>01', amikor
az ember feladja a nomádok vándor életét, és a földnek egy pontjához fűzi a maga sorsát és éppen ezért állandó jellegű házat épít.
ami már szükségessé teszi az állásfoglalást, a beilleszkedést
A magyarság e magasabb értelemben vett építészete a XI. századdal kezdődik a kárpátaljai, duna-tiszamenti új hazában, ahol a
kereszténység felvétele, a nemzeti életnek azzal együtt vállalt haformái a földhöz kötik és
tározottabb körvonalú, európai mintájú
egy bizonyos kisebb vagy nagyobb földdarabkán
való megmaradására nevelik a nemzetet. S ekkor, a körülmények sajátságos öszszejátszása folytán a magyar építészet útja kétfelé válik - 800 éves
időszakra kétrészre szakad: úri és népi városi és falusi építészetre. Az első évszázadokra királyi és népi építészetre. Egy olyan
jelenséggel állunk szemben, amely kultúránk
más útjain is jelentkezik, legerősebben talán a zenében, de sehol olyan határozottsággal mint az építészetben. S úgy tetszik, hogy ez a jelenség a magyar
kultúra megértése szempontjából igen fontos, sokatmondó és egészen más kérdéseket is megmagyarázhat.
A honfoglaló magyarság általánosságban erősen és messzemenően egységes társadalmat képezett. Csak kisebb kulturális és
gazdasági diff'erenciáltságok
jelentkezhettek ekkor a nemzettestben.
Ezek inkább rátermettségbeliek. fizikai és pszihikai rátermettségbeli
különbségek voltak, mintsem igénybeli vagy vagyonbeli fokozatok: a
vezér és vitéze közötti különbségek voltak ezek. A vezér sátra szebb
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és különb, a vitéz ágakból összerótt hajléka
szegényesebb.
De a díszesebb nemez sátor s a kocsira rakott
vékony fatörzsekből
rótt,
bőrrel leborított
sátor mindkettő
jellegzetes és rokon terméke a to
vavándorló
nemzet készségeinek.
Messzebbmenő
igények nincsenek,
de nem is lehetnek. Mindez megváltozik
az új hazában,
nevezetesen
a kereszténység
felvételekor.
A magyarság
szélesebb rétegei a törzsi
területek
határain
belül bizonyos értelemben,
szükebb határok
között az őshaza életét folytatják:
az évszakos vándorlások
szűkebh
körre szorítkoznak.
Viszont a király
és udvara főembereivel,
bár
továbbra
is vonzódik, mint ahírekből
kitűnik a sátoros élethez az új államforma,
az új vallási berendezkedés
folytán maradandó házakat is építtet az állandó istenház közelében, ahova mind
gyakrabban
visszatér.
Mert az első évszázadokban
az udvar sem
telepedik
meg állandóan,
hanem
a királyi
gazdaságok
a királyi
reprezentáció
és a megalapított
szenthelyek
körét járja
s ezeken,
bár bizonyára
igen egyszerű házában
ha tetszik "palotának"
is
nevezhetjük
azokat száll meg hosszabb-rövidebb
mulatásra,
királyi feladatainak
végzésére:
tanácskozásra,
törvényhozásra,
ítéletmondásra,
követ- és vendégfogadásra.
A törzsek
tagjai, sőt azok
legelőkelőbbjei
aligha építenek
állandó jellegű, helyhez kötött házat, akkor, amikor a király és főemberei már építeni kezdenek. Mert
mig a király és udvarának
házanépe
egyetlen nagy lépéssei kulturájukat megváltoztatta,
addig a törzsek csak lassan, húzódozva
hagyják el a pogány kultúrát,
hogy a letelepedést
követelő
nyugati civilizációt
magukévá
tegyék.
tételezhétte
fel, hogy a
Csak a romantika
történetszemlélete
megtelepedő
magyar,
az évszázados,
tán évezredes vándorélet
magyarja,
leszállott
lováról
s felidézve
"turáni
építészeti
emlékeit"
menten hozzáfogott
az építéshez és pedig a maga módjára való építéshez. A tények, a maradványok
és nyomok azt mutatják,
hogy a
szentistváni
kor építészete teljesen a nyugateurópai
építészet jegyében folyt le. Ez nagyon is érthető: a királyi udvar rokoni kapcsoépítőbarálatai révén szerzett építőmestereket:
Regensburg
tájáról
tokat, akik Pilgrimmel,
Gizella királynő
kíséretével
jöttek az orGellére
szágba, olasz építő és kőfaragó
mestereket,
akik egyrészt
püspökkel
jöhettek,
másrészt
Szent István Velencébe férjhez
adott
nővére által küldettek ide. Ezek a mesterek építettek Székesfehérváron, Esztergomban,
Veszprémben,
Kalocsán és Gyulafehérváron.
Műveik elcsodálkoztathatták
a magyarságot,
de aligha voltak hatással annak építőakarására,
építőtudására.
Soká tartott, igen soká tartott, amíg a szélesebb rétegek megváltak
a sátortói 0- még a XIV.
főisszázadban
is hallunk
nyáron
házanépével
sátorban
tanyázó
pánról.
Időbe került, .amig a sátortói eljutottak
a földbeásott
putrihoz, ehhez az első helyhez kötött házhoz. A fejlődés vonala nem is
házvezetett a sátortói a kőböl rakott, fából rótt nyugati mintájú
hoz, hanem a sátorból annak tökéletesebb,
szinte észrevétlenül
helya nádból
és szalmából
vert, először. kerek,
hez kötött formáihoz.
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később téglány alaprajzú hajlékhoz. putrihoz. Az építésnek ez a.
módja, formája az alföldi hazában, ahol hiányzott a fa és kő, de
annál több volt a nád és a zsombék, az indokolt, a gazdaságilag lehetséges, a természetes és magától értödö volt. A Nyugatról beszármázott mesterek építése drága és költséges volt, egyré~t a nehezen
megszerezhető anyagnál fogva, de még inkább az ehez értő munkaerők hiányában. Ilyen építkezésre csak ott kerűlhetett sür, ahol egy
gazdag alapító arra mődot adott, ahol egy külföldi kolostor, vagy
annak hazánkba telepedett leányrnonostora szerzeteseket telepíthetett le, akik magukkal hozták az építőbarátokat.
Az árpádkori alapító levelekből, például a tihanyiból, a százdiból kitűnik,
hogy a
kelostornak adott szolganépek között, építőemberek nem szerepeltek, legfeljebb faragók és zsindelyvágók. Ezek a körülmények váIasztották ketté, már az első évszázadokban
a magyarság építészetél. Ilyen módon a megtelepülő nép a tatárjárást megelőző két év. században kiformálta a maga sajátos. a földszabta építőtechnikáját
azt, amelyet ez a föld termékeivel és anyagaival kezébe adott. A letelepülésnek mértékére és ütemére jellemző, az az ellentét, amely a
nemezsátraival tovavándorló
kúnságot
a XIII. században elválasztja
Rogerius szerint a magyarságtóI jellemzi ezt lY. László király kúnos, sátorlakó
életének annyira botrányosnak tűnő mivolta is.
A tatárjárás utáni országszervezés, nevezetesen a városok alaaz Anjouk
pítása, azok nagy szabadságjogokkal
való f'elruházása,
alatt az árúmegállító jogokkal való megajándékozása. a nyugati jellegű, városias, kő- és faépítkezés erősebb mértékben meghonosítja:
már nemcsak az udvar, a királyi környezet
épít nyugateurópai
módra,
már nemcsak a monostorokat rakják faragott kövekből, hanem mind szélesebb és a nemzet életében mind fontosabbá vált) népi
réteg, nemcsak idegen telepesek, hanem magyar városlakók
is így
építenek, így laknak. A falu azonban megmarad az anyaföld anyagaiból kiérlelt építésmódnál, azt továbbfejleszti: a nád társul a vályoggal, mind általánosabb lesz a vesszőfonásos. patícsos építés. És
meg a szegénység építészete,
ez nemcsak a szolga- és jobbágynépek.
hanem a falusi köznemességé
is, amint azt a kecskeméti ásatások is
c igazolták.
Amíg a köznemesség
a falun lakik, amíg nem költözik az
erődített, vagy Iallal körített városokba, emellett marad. És jellemző tünet az, hogy az országgyűlésre
Buda alá gyűlt nemesség a
moh ácsi vészig inkább ősi módra sátrat üt a Rákoson. mintsem
hogy Budavárában szálljon meg, azt csak a főnemesség teszi, amelynek ott megszállo házai, sőt palotái vannak - olyan számú helyiségekkel, hogy már Zsigmond király oda akarta telepíteni az igen
nagy résztvevő számú konstanci zsinatot.
Azonban mindez nem jelenti azt; mintha nem lennének bizo
nyos kölcsönhatások a város, és a falu építömestersége
között. A
XV. században következik be az eredetileg egysejtű, füstös háznak
megoszlása kétsejtűvé.
ami a konyhából a tisztaszobába nyúló kemence bevezetése tett lehetővé. Nem kétséges, hogy ez a kemence
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nyugati, német mintájú származék volt, arnelv. először a falusi udvarházakban jelenik meg, és onnan vette át :;; józan, tanulni akaró
paraszt.
Ilyen átvételek szélesebb és változatosabb vonalon jelentkeznek
a XVI-XVII. század folyamán és a legérdekesebb bepillantásokat
nyújtják a magyarság építeni tudásának lényegébe. Itt van Erdély,
a fában és kőben gazdag Erdély, amely aránylag nyugalmasabban
nőtt és fejlődött tovább, mint az Alföld. A gótikus építmények ott
igen nagy tanulsággal szolgálnak a magyarnak, s ha más nem, úgy
az erdélyi népies bútor, amelynek gótikus eredetét nehéz volna eltagadni, bizonyítéka e hatások mélységének. De látunk más és érdekesebb jelenségeket. A gótikus templomok pusztulásnak indulnak,
csonka tornyaik merednek az égbe s a falusi mesterek a szász vá'rosok négyfia-tornyos végződésű,
kőszerkezetű tornyai nak faszerkezetű változatát teremtik meg, de olyan módon, hogy azoknak
· sajátos megjelenése eredeti építészeti kifejlődése mestereiknek lelkűIetéről beszél. S amikor olasz hatás alatt kialakul a kolozsvári
kőfaragó iskola sannak virágos faragványai szerteszóródnak Erdélyben,
amikor a fejedelmi udvarból és a gazdag főemberek házaihól a
renaissance textiliák az udvarházakig jutnak, ezeknek formagazdagsága igen mély hatással van, nemcsak a népi hímzésekre,
hanem az
épitőművészetre
is. A templomok egykori kőboltozatai elpusztulnak
kazettáit ellepik a renaissanceos
és az ekkor készült f'amenyezetek
virágdíszítményeknek népies változatai. Azonban épp ezzel kapcsolatosari más is történik: kialakul az épületdíszítésnek
az az elvi
rendszere, amely úgy látszik, az igazi magyar építészetnek. a magyar népi építészetnek egyik jellemzőjévé válik. Ugyanazok, akik
nem győznek betelni a faszerkezetű menyezetnek. az énekkarzatnak, aszószéknek
és apadsoroknak
virágos díszítésével,
a falakat
fehéren hagyják. Építészeti szemmel nézve ez azt jelenti, hogy a
-struktív hordozó falakat díszítetlenül hagyják, dekorációval fel nem
· oldják, viszont az ilyeneket reászórják a tehert nem hordó, a tetőszékre 'függesztett famenyezetre.
'
Mialatt ez történik Erdélyben, a törökdúlás idején a végeken
nagy építőmunka folyik, nevezetesen a végvárak építése, amely ter'mészeténél fogva népes tömegeket foglalkoztat. A tervezés és irányítás nagyobbára a császári fundátorok, olasz mérnökök kezében
van, de kivitel, a részletek kiképzése a népi tömegek és az azokból kiváló ügyeskezű mesterek, faragó molnárok feladata, egyszerűen azért is, mert azok az anyagok, főképen. a faragott kő, amelylyel az olaszok bánni tudnak, úgyszólván megszerezhetetlenek, és
igy a népnek e földön évszázadok óta fejlődő és növekvő építő tudása nélkül a fundátorok a szinte megvehetetlen, a törökök által is
-csodált védőműveket egyszerűen nem létesíthették volna. Ezek az
aránylag nagyszabású építőmunkák, tovább érlelték a magyarságés igen nagy mértékben
nak eszerény anyagokkal bánnitudását
267

Bierbauer

Virgil: A magyar

építészet

két rétegesrqponmlkjihgfedcbaZY

azokra az apró, de roppant
nagyszámú
f'eladatokra,
amelyek a következö évszázadban
reája várt.
Az európai, nyugati kultúrhatás
alatt maradt, megszállatlan
területek építészete olasz hatás alá került, a renaissance
korai és késő
formái, utóbb a barokkos
formák áradnak
oda be. Az első iránynak boltíves árkád motívuma
nagy gazdagsággal
virágzik fel 3. Sopron tói Sárospatakig
nyúló kultúrtájon,
föúri kastélyokban
és a polgári házak udvari erkélyein,
a városi székházakon
egyaránt
megjelennek a karcsú oszlopokra boltozott, derüt sugárzó ritrnikus bolt.
ívsorok, hogy a későbbi időben a XVIII. századi újjáépítéskor,
majd
mintául
szolgáljanak
a népi építőnek,
a maga háztípusa
szebbé
tételére. Mert a törökök kiűzése
után a magyar rónára
nagy építőkerszak virradt: újra be kellett népesíteni az egykor virágzó falukkal teleszórt, de másfél évtizede elpusztított
földet,
otthonok
tízezreit kellett építeni semmiből, a mindenkitől
önmagára
hagyott.
visszatérő, lételepedő magyarságnak.
Míg a bécsi kormány
édesgette
telepeseket földmérő mérnök kíséri, hogy telkeit kitüzze, s mesteremberek, meg tanult építőmunkások
szolgálják, addig a magáa maga erejéből, a maga eszével, a maga
hoz térő magyarságnak.
ügyességével
kell minden anyagi segítség nélkül a földadta anyagokból házát megépítenie.
Először úgy, mint a megtelepedés első korszakában,
csak félig földbeásott
putrira
futja, tanyán,
falun s az
alföldi kertes városokban
egyaránt.
Rövidesen a ház két- vagy három osstatú, rendszerint
kemencés, tehát az ősi a középkorban
kifejlesztett típnst követi. Anyaga a föld sara, a nád, a vessző. amiből
rályog, vert fal, sövény- vagy paticsfal
lesz. Az építeni tudás.
az
építőkészség
a várépítőmunkán
edzett építőkészség.

megedzették

Mialatt a falu, meg a tanya igy építkezik, addig közvetlen
közelében a földesúr idegen mesterekkel,
idegenből
jött építészekkel
tervezett barokkos kastélyokat
emel, amelyek, bár kialakult
egy
bizonyos hazai típus végeredményben
csak a nyugatinak
hazai
változata
s üzt csaknem épp olyan távolság választja el a kor népi
házától, mint a román
apátsági
templomot,
a gótikus városi egyházat annak a kornak kezdetleges póri házától. Közrejátszik
ebben
szegénysége is de úgy tűnik ennek más okai
persze a -zsellérnép
is voltak, nemcsal. anyagiak.
A XVIII. századba
kell tenni a magyar parasztházra
olyan jellegzetes, hosszanti
oldali tornácnak
kialakulását.
Al eleinte bizonyára
csak a tető udvari oldalának
előrenéhány faoszloppal
támogatták
a Iehajlástól.
nyujtása
volt, késöbb
ezt a nyúlványt
s végül boltíveket hordozó, azokkal összefogott rendszeri at vályogból ver! oszlop- vagy pillérsor került a tető alá: megszületett a holtíves magyar tornác, melynek többtucatnyi
változatát
lelhetni
a magyarság
lakta tájakon.
Az oszlop hol karcsú,
hol
tömzsi, hol a földig nyúl, hol a mellvédre ül. Az ívsor hol félköríves,
hol mélyen a mellvédre
lenyúló, sőt előfordul
a
hol kosáríves parabolikus
forma, mint egyes vidékeken a kicifrázott
szamárhátas
forma is. Lehetetlen
elzárkózni
azon benyomás
elől, 'hogy ezek az:
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Ivsorok a nyugati és északnyugati
országrészek
úri és városi építészelében is igen elterjedt árkádos. folyosók hatása alatt lettek a nép
számára is kedvesekké. Azonban hiba volna egyszerű átvételról vagy
utánzásról beszélni: amit átvettek, csak éppen a gondolat _. annak
sajátos megvalósítása,
formálása
a számos változat kitermelés
az
építő-magyarnak
érdeme. Bizonyára
a formának
elemi
szépsége
ragadta meg a saját magának
építgető, falusi embernek
szemét 's azt a maga módján valósította meg, minden tájnak. népe. Hogy itt
valami mélyebb és lényegében elemi formaakarásról
van szó, azt eltagadhatatlanul
bizonyítja
az a tény, hogyabarokknak
forma elemei
ilyen hatást
nem gyakoroltak.
Míg a század végén az úri barokk
.bútornak
népi változatai
megjelennek,
addig a barokkház
stukko
díszei, csipkés ablakkeretei,
melyeknek
kezdetleges
utánzása
nem
okozott volna nagyobb nehézségeket.
elmaradt,
az ilyenek
csak a
legritkább
esetekben szivárogtak
át a paraszti házra. A barokk ház
polychromiája
is csak az egyes vidékeken,
ott, ahol a magyarság
II
színes házat inkább kedvelő tótsággal keveredik, hatott a falusi építészetre.
Ez a tartózkodás
az idegennek
érzett, a meg nem értett
far mától élesen elválasztja
e kor paraszti
építészetet
attól a' köznapi
utánzástól, amelynek áldozatává lett a XIX. század végén a magyar
falu építészek
Egy bizonyos
átmeneti
állapotot
jelent, amikor
a
XIX. század
első
felében
a jobb
sorba
vergődött
kisnemesi
kúriális ház empire-formái
látszanak
paraszti ház tornácát
befolyásolni: az oszlopok
sugarasodó
henger
alakják
nyerik
s a dór
abakuszra
emlékeztető
négyzetes
lemezke kezdi hordozni
a boItÍveket.
De még egyszer a magyar ház színe! Általában és pedig főként a tiszta magyar vidékeken, a házat fehérre meszelik, legfeljebb,
hogy sötét színű lábazatfestést
adnak, a tót és románnép
lak ta vidékek irányában
növekszik a ház külsejének
színes mivolta, A magyar
az asszonynak
büszkesége
ház kűlső, belső falaiJ:iak fehérmivolta
Mint a. XVII-XVIIi.
századi erdélyi falusi templomokon,
a háznak
struktív
részei világítóan
fehérek a színt a berendezési
tárgyak
adják: a tűzhely félkörfves fülkéjébe
akasztott
virágos díszű tálak
és kancsók,
az ágyra.rakott,
a falra és rudakra
függesztett
tarkan
szövött, vagy dúsan hímzett textíliák, a felakasztott
ruhadarabok,
a
kukocifra SZŰl'. Ugyanezt szolgálják a külső, az eresz alálógatott
s az eresz mellvédjére
állított cseréphe
rica, vagy paprikafűzérek.
ültetett virágok, erős színei. A kolorizmusnak
ebben a következetesen alkalmazott
módjában
az építő magyarnak
egy olyan sajátosságát, Ízlésbeli magatartását
kell látni, amely különösen
jellegzetes
reá és megkülönbözteti
őt a más etnikumu
szomszéd népektől. És
ez az ízlés a színen túlmenőleg
a fal felületi síkszerűségére
is nagy
súlyt fektetett:
a falnak színes mintákkal,
díszítményekkel
való elborítása
a síkszerűséget
felbontotta
volna. Az ehhez való ragaszkodás jelét látjuk abban is, hogy a paraszti építő általában
tartózkodott a barokkos stukkó díszítések utánzásától.
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Egy egészen sajátos háztípus, ház forma, sannak
sajátos szerkezeti és formai megoldása érlelődött így ki az évszázadok alatt a.
falusi és paraszti magyarságnak erejéből, leleményességéből s találékonyságából. Ennek az építészetnek csak egészen kevés köze volt
ugyane századok városi és úri építészetéhez. Ez az akadémikusnak,
vagy nyugati hatás alatt keletkezettnek nevezhető építészet igen
kevéssé befolyásolja a falut - <le viszont még annyit sem vett át
attól.
Természetesen mind ebben igen nagy része van annak a körűlménynek, hogy míg a városban az urak számára anyugateurópai
építészet jegyében dolgoznak évszázadokon át olyan mesterek, akik
nyugati műhelyekben, később iskolákban nevelődtek szakemberekké,
vagy ilyeneket utánoztak - addig a falu építése természetes önellátásának kereteiben pergett le. A falun nem épít a specializált mester, hanem a jövendőbeli lakó saját maga összehíván atyafiságát,
barátait kalákára. Az ügyesebbek és gyakorlottabbak a vezetők, de
ezeknél is apától, nagyapátói, tanultak a szomszédtól, néha a várostól ellesett tények képezik az építőtudásnak alapját. A magyar váépítőmódszerrel él, az
ros és a magyar falu két egészen különbözö
egyik az iskolás, a másik az ősi építésnek módjával. A sajátos az.
hogy a kettő minő kevéssé, minő elenyésző mértékben érintkezik
egymással. Két külőnálló kultúrvilág ez, melyek párhuzamosan haladnak, melyek csak a legritkább esetekben hajlanak össze egymásfelé. A nyugatibb országokban is megvan bizonyos mértékig ez a
különbség,
De soha sem ilyen nagy mértékben.
A nyugati város
nem különbözik annyira a nyugati falutól, mint minálunk. Ott vannak bizonyos átmenetek, nemcsak az építészetben, hanem az egész
kultúrában. Ezért a Nyugat falusi építészetét a város sokkal meszszebbmenően .befolyásolta.

*

A magyar építészetnek ez a kétrétű mivolta több, mint 800 éven
át állott fenn, hogy azután rövid két emberöltő alatt, az utolsó
60-70 évben, gyors ütemben megszűnjék. A gazdasági és technikai
átalakulások úgyszólván évtizedek alatt áthidalrák azt a nagy hézagot, amely nálunk a városokat évszázadokon át elválasztotta a falvak tól. Akkor történt ez meg, amikor az országos út- és vasúthálózat kiépülése folytán a falu termelése igen gyorsan rnegszünt őnellátásúnak lenni. A faluévszázadokon
át csak annyi gabonát termelt,
amennyire saját magának szüksége volt, - eladni csak a Iáhas jószágot adhatta el, amely az úttalan országon keresztül, megtehette
az útat a vásárig, sőt messze el az ország határán túlra is Amikor
a viziútak az országútak és a vasútak a magyar búzát szálltthatóvá
tették, a falu és pedig nemcsak a nagybirtok, már eladásra termelt
és ezzel a termény gazdálkodás helyét elfoglalhatta a pénzgazdálkodás. A falu egyrésze pénzhez jutott, másrészt a falusi ember mind
gyakrabban bejutott a városba a piacra. Ennek az építés terén sokirányú következményei voltak. Egyrészt a falusi ember megismerte
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a városnak építésmódját és mivel azt úrinak tartotta, meg is kívánta. Másrészt a termelési rend átalakulásával fokozatosan és mind
szélesebb rétegekben lehetővé vált az, hogy a falusi embernek házát
a városi mesterek építsék meg. Elképzelhető lett volna az. hogya falusi ház-sorsára ez üdvös hatással van. Nevezetesen akkor, hogyha
a falu a város építenitudásának legjavát kapja, - ha úgy, amint
jóminőségű gazdasági gépeket kapott, jómínöségű
házakat kaphatott volna. Azonban a falusi építőfeladatok kicsiny mivoltánál fogva,
azok nem alkothatták a minőségi ipar feladatait, hanem a kevésbbé
elfoglalt, kisiparosok, sőt többnyire a kontárok kezébe kerültek.
akik kevés tudással rendelkeztek és csak a városi ház külsőségeit
utánozták bárgyú tudatlansággal. Igy akkor, amikor a városi építés
ellepte a falut is, amikor a viszonyok ezt lehetövé tették, a falu
csak selejtest kapott, mondhatnám a külvárosok perifériális építészetének selejtesét. És ez az export a városból a falura, rövid évtizedek alatt úgyszólván teljesen tönkretette a falu építészetét. Mindenekelőtt lélektani okoknál fogva: az eredeti, ösztönös, jóízlésű parasztság kivetkőzött ősi felfogásából és ha csak tehette, megkívánta
a módis úri formát, hozzánemértésénél fogva azonban megelégedett
a legrosszabb városi építészetnek karikatúraszerű utánzatával is. Az önellátásnak fokozatos és mind gyorsabb ütemű feladása csakhamar
odavezetett. hogy a falu évszázados építőkészsége nyomtalanul elveszett. Láttuk ezt a háború utáni földreform házhely akciójának
során, amikor is a legszegényebbek telekhez jutván, megpróbálkoztak házaknak sajátkezű felépítésével:a
hajdan legszebben épített
falvak végében csúf, formátlan házak sorai keletkeztek, amelyek
nem egyszer utánozni igyekeznek, nem az ősi építészetet, hanem a
kentárok építészetét. Ilyenformán a XIX. század vége mint anny:
mást, a magyarság ősi építőtudását is halálraítélte, szinte nyomtalanul elpusztította. Fokozta ezt a városi építészet e korban tetőfokra
érkezett teljes irányt vesztettsége is. A 80-as évek végétől kezdve,
egyes kitűnő
építészeink,
feladatul tűzték maguk elé, egy magyar
nemzeti épílőstílusnak megteremtését. Ezért kimentek tanulni __
vagy inkább a kor általános szellemében, motívumokat gyűjteni a falura. Ezek a gyüjtőgető, folklórista építészek azonban csak a
falusi ház festőiségét, romantikáját vették észre, sem annak ősi józanságát, sem annak lényegi tulajdonságait figyelembe nem vették.
Festői vázlatokkal tértek vissza és rajzocskáiknak örvendeztek. Ezzel a zsákmánynak talált eredményükkel próbálták díszltení az egészen más civilizáció számára készülő házaikat és azokon keveset
segítettek, azokat magyarosabbá nem tették, viszont az ősi magyaros építészet felismerését és megmentését sem szolgálhatták.
Nem lehet feladatunk, hogy a jövőbe tekintsünk, hogy programot adjunk, amely alkalmas volna az ebből a helyzetből kivezetőútnak megjelölésére, mégis reá kívánunk mutatni a mai építészet
egy jelentős körülményére,
Világszerte az építészeti megujhodás
jeleit vehetjük észre. E nagy mozgalomnak egyik legjelentősebb voo
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az, hogy az építészetbe az emberi józanságot kívánja
újra bevezetni, abból a felismerésből, hogy az építés első feladata az emberi
életet, az ember jólétét szolgálni. És úgy tetszik, hogy ebben a mai
építészeti törekvések összetalálkoznak a falu ősi építészeti irá nyával. A mai építész nem egyszer megilletődve áll a paraszti építés
eredményei előtt és meglepettve látja azt, hogy az ösztönös paraszti
építészet törekvéseiben mennyi a hasonlóság a saját magáéval. É~
éppen ez a felismerés azt a reményt kelti fel, hogy a tudatos akaratú, tudományosan megalapozott építészet maösszetalálkozhat
a
falu ősi józanságú építészetével.
Az évszázadokon át a formalizmus
útjain haladt építészet, ma megtisztul a külsöségektöl
és ugyanolyan
közvetlenséggel keresi a helyes megoldásokat, mint ahogy a magyar
falu építői 8 évszázadon át tették. A kérdés az, vajjon- ezt a felette
kedvező pillanatot fel tudjuk-e használni, fel lehet-e használni. Tárroppant összetettségében lehetséges lesz-e a
sadalmi építményünk
város ma kialakuló új építeni tudását a falura kivinni ? Ugy tetszik,
hogy attól függ, vajjon egyrészt a mai bonyolult állami gépezet irányítói erinek szükségét átlátják-é?
- másrészt, hogy il tanult építészek megtudják-e nyerni a falu bizalmát? Ha ez a távoli remény
sikerűlt, akkor a körülményeknél fogva évszázadokon át két teljeSC!Il különálló rétegben fejlődött magyar építészet megtalálhatja
azt
II közös útat, amelyen a város és falu együtt haladhatnak.
nása
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