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Pártázatok

„Emlékeink, évszázados harcok s a török pusztí
tás tarlóján sarjadt gyenge virágok, javarészt nem 
vetekedhetnek terjedelem és pompa tekintetében a 
hatalmas Nyugat kastélyaival, de hatásuk harmó
niája, művészi felfogásuk emelkedettsége nem áll 
azok mögött. Mi nem dicsekedhetünk a „roi soleil" 
pompázatos uralmának minden fényt és művésze
tet magához vonzó szerencséjével —  hisz a királyi 
udvar fénye Bécset világította meg — , a török hó
doltság után nem volt nemzeti hagyományokon 
nevelkedett művészgárdánk, irányító központunk, 
nagystílű mecénásunk, mégis egymásután nőnek ki 
főuraink kastélyai a puszta, sokszor vad, műveletlen 
földből, hogy a tudományok, a művészetek, az iro
dalom és a békés, magas színvonalú társadalom 
bástyáivá legyenek.

A szebb életnek ezek az oázisai ritkán keveredtek 
a politika zűrzavarába, történelmünk is csak elvétve 
emlékezik meg róluk: de belőlük nőttek ki képtáraink 
és múzeumi gyűjteményeink, belőlük indult útra 
országunk legtöbb kultúrintézménye és a dolgos 
Magyarország annyi nagysága.

Egy kor és egy társadalmi osztály kulturális 
emelkedettségét, igényeit és viszonyait, egész jelle
mét és valamennyi életmegnyilvánulását leghíveb
ben tükrözi vissza az a hajlék, melyet magának 
lakásul épít."

„A főúri kastályok megépítésében mindenkor 
nagyobb szerep jutott a kiváló szakképzettségű, 
jelentős művészi fokon álló, s a stílusok legújabb 
változataiban otthonos építőművészeknek, mint a 
városi és falusi polgári építkezéseknél, melyek in
kább a helyi mesterek kezéből kerültek ki. Míg 
amazok, mint nagyszerű példák hatnak, emezeket 
viszont a helyi és nemzeti szellem megtestesülései
nek tekinthetjük."

„Mégis feltűnik, hogy a XVII. században és a XVI11. 
század elején létesült, vagy átalakított kastélyoknál 
még mindig mennyire általános az előző korokban 
dívó közel négyzetes udvar köré épült, vagy zárt 
tömbalakú épület, négy sarkán többé-kevésbé kiala
kított tornyokkal: Ácsa, Alsósztregova, Aranyosmed- 
gyes, Bercel, Brunoc, Cserhátsurány."

Az árkád, tornác, az íves vagy egyenes formálású 
oldalfolyosók zónája átmenetet biztosít a külső ter
mészeti környezet és a belső épített környezet között
—  tehát igen fontos része, eleme egy épületben 
zajló életnek. A kastélyok, udvarházak történeti és 
térbeli fejlődése fokozatos kitárulkozást mutat a 
természet felé.



A reneszánszkori idők védelmi funkciójának hang
súlyos szerepe után a barokk és a klasszicista 
időkben először egyik oldalán megnyíltak az épüle
tek, majd a  hosszú oldalszárnyak fokozatos eltűné
sével alakulnak át az egy- és többtraktusos, előtor- 
nácos, oldaltornácos, valamint oszlopos —  tympa- 
nonos tér- és tömegformálású házakká-

.teljes határozottsággal négy típus kikristályo
sodását látjuk. A régebbi korokba nyúló négytornyú 
várkastélyét, a XVÍlT. század közepetájának francia 
kertben álló nemzeti rokoko, mondjuk Grassalkovich 
stílusú kastélyét, a szabadságharcunk előtti négy 
évtized angol parkban álló empire, mondjuk Palatí
nus-stílű kastélyét és ugyanezen kornak a községek 
házai közé épült nemesi kúriáját. Mind a négy az 
általános európai stílustörekvések talajában gyöke
redzik, de valamennyi típusban a mi viszonyaink is 
visszatükröződnek —  érdekes bizonysága gyanánt 
annak, hogy országunk minden kor kultúráját mily 
jelentős nemzeti asszimiláló erővel tudta sajátjává 
tenni."

....ezek az alkotások, melyek magyar földön,
magyar pénzen épültek, s melyek magyar építtetők 
irányítása mellett jórészt magyar építőművészek 
tervei szerint létesültek, még akkor is a mi kultúránk 
hirdetői lesznek, ha a megszállott területek jelenlegi 
urai szellemileg és történetileg is maguk számára 
akarnák kisajátítani."

Az oszlopos, íves árkádok, belső udvarok és 
pártázatok emberien kedves forma- és téri virága, 
évezredek, évszázadok alatt folyamatosan hatása

alatt tartotta az alkotó kedvet mind az építőművé
szek, mind a társművészet együttesében, együtt
működésében. Vajon a 19. és 20. század fordulóján 
az egész Európát meghódító szecesszió stílusvilá
ga létezhetett volna a Tigris és Eufrátesz völgyi 
kultúra nélkül, avagy perzsa-szasszanida-szkíta 
pártázatok nélkül, Gaudi alkothatott volna a spanyol 
földön a mór építészeti kultúra nélkül, s Lechner 
Ödön Lőcse, Eperjes, Bártfa, Késmárk előképeinek 
ismerete nélkül?

Nincs maradandó érték és alkotás a történeti 
folyamatosság, a megelőző kultúra értékeinek, alko
tásainak ismerete, megértése és szerves folytatása 
nélkül.

A Pécsi Iparosház épülete oszlopos, íves-árká- 
dos udvarával, külső utcai oldalain megjelenő íves- 
tympanonos előtornácaival és tetőszinti pártázatai- 
val megkísérelte felidézni nemzeti hagyományunk 
folytatását a 20, század utolsó negyedében.

Az Iparosház és a pécsi történeti belváros kis 
lakóutcájában, az Anna utcában felépült lakóház 
plasztikus formálású részletképzései, kapuzatai, 
ablakai, pártázaía és tornáca nemcsak a történeti 
környezetben, városmagban való funkcionális és 
térbeli illeszkedést, beépülést szolgálják, —  oldván 
annak markáns keménységét —  hanem egy több
száz éve megkezdett út, ösvény, csapás mentén 
sorakozó emlékanyag, előképsor szerves folytatása 
és talán újabb alkotások előképeivé válhatnak az idő 
folyásával.

(Az idézetek Rados Jenő: Magyar kastélyok. Kirá
lyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 1931. c. 
kötetéből valók.)
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