mann-gyûjtemény mellett egy jelentõs néprajzi objektummá
válhat.
Mindezeket a sorokat Gyimesben írom, az itt is taroló nagy
árvíz után pár nappal az egyik kis ház tornácán. A szembehegyen a fenyõerdõ állandó díszlete elõtt egy gonosz, apró
esõszemekbõl szõtt függönyt kerget a szél, a víz még itt-ott az
úton folyik, sok helyütt az utat megette a patak, odalettek a kis
fahidak, kerítések maradványait sodorja az ár. Elgondolkodom,
hogy mi magyarok és románok kell-e azon civakodjunk hogy
mi valójában elmagyarosodott románok, vagy elrománosodott
magyarok vagyunk-e, és hogy ki volt itt elõbb és ki az úr. Itt
megelõztek bennünket a hegyek, a fenyvesek, a csillagok, az
esõfüggönyök és a vizek. Õk az igaz urak. Most éppen a
legutóbbi.
Gyimesközéplok, Borospataka, 2005. Kisasszony havában

Kovács Kázmér

A NÉPI ÉPÍTÉSZET MINT TÚLÉLÉS
Az ipari forradalom nem csupán hagyományos termelési módunkban jelentett törést. Az európai társadalom egésze gyökeres változáson ment át. Mi több, a modern munkamegosztás
akkor beindult felaprózódása ma is foyamatban van, és semmi
jel sem mutat arra, hogy a közeljövõben ez másképp történne.
Az állandó átalakulás, melynek üteme az utóbbi évtizedekben
egyre gyorsult, heveny kulturális identitásválsággal társul. Ennek
egyik – valószínûleg leglátványosabb – megnyilvánulása a
kortárs architektúra. A mindenkori válságból való kilábalásnak
egyik bevált módszere pedig a visszatérés a hagyományokhoz
Ám a „magas” építészet mindig is kereste mintáit.1 Annál
inkább tette ezt olyan korszakokban, melyekben az értékek
nagymértékû átcsoportosulása felforgatta a megállapodott
kánonokat, illetve az újabb építéstechnikák addig megvalósíthatatlan formákat tettek lehetõvé. Amíg régebben (pl. a császári
Rómában vagy Nagy Károly restaurációs törekvései esetében)
valamilyen korábbi, dicsõ kultúra szolgált modellként, a XIX.
század vége óta ez a szerep leginkább a népi építési hagyományoknak jut. Anélkül, hogy elmélyednénk e jelenség elemzésében, érdekes rákérdezni néhányra az okokból, melyekben a
népi építészet ilyenformájú átértékelése gyökerezik:
A historizmus, sokféle arcával2 és végül a vasszerkezetekkel való különös keveredésével (mint például a londoni Tower
bridge vagy a budapesti Nyugati pályaudvar esetében) a neo
stílusok kimerüléséhez vezetett. Immár nem maradt eléggé
erõteljes szemantikai tartalom az újra meg újra elõszedett, egyre
játékosabban – és felszínesebben – alkalmazott, ezáltal fölhígított
történelmi stílusrendszerekben. Ezek már nem jelenthettek
többé szilárd (kulturális) alapot az ipari társadalom új építészetéhez. Mi sem bizonyítja jobban ezt az állítást, mint a hetvenes
évek némely programszerûen posztmodern munkája (például
Charles Moore New Orleans-i Piazza d’Italia kútja, 1975), mely
már csupán díszletszerû idézetként próbálta integrálni a
történelmi építészet formáit.
John Ruskin nyomán az európai kultúra felfedezte és azóta
is lelkesen ünnepli a népi építészetet. A Riegl-féle elemzés3
egyértelmûvé tete, hogy mára egy emberi építmény puszta

régisége által is érdemes megbecsülésünkre. Ám Ruskin szerint
a régenvolt kézmûvesek munkája mintegy szentesíti a halott
tárgyakat. Ehhez adódnak hozzá az egymást követõ emberi
sorsok által hátrahagyott jelentésrétegek: „Oly szentség rejlik
egy jóember házában, melyet nem tud újraéleszteni semmilyen, a romjaira emelt épület…”.4 Ruskin megérezte az ipari
tömegtermékek által sokszorosított névtelenségben rejlõ fenyegetést. Az emlékezés létfontosságú mivoltára hivatkozott
és ékesszólóan szállt síkra a kulturális folytonosság mellett. Feltehetõen nála kell keresni az eredetét annak a – már-már fétisimádat szerû és ezért méltán „örökségi szindrómának”5 nevezhetõ
– kegyeletnek, mellyel ma az épített örökséget övezzük.
A szót tettel követve, William Morris és társai létre hozták
az Arts and Crafts mozgalmat, mely épp a hagyományos kézmûvességet volt hivatott visszahelyezni, úgy elméleti mint
gyakorlati síkon, az õt megilletõ helyre. A mozgalmon belül
1875-ben Morris megalapította (Burne-Jones és Dante Gabriel
Rosetti közremûködésével) a Morris, Marshall, Faulkner & Co
manufaktúrát, ahol fõként bútort, üveg- és textiltermékeket
készítettek. Mint utóbb kiderült, a fabrikált tárgyak elnévtelenedési folyamata zavartalanul haladt tovább. A hagyományos
technológiákkal és lelkiismeretes kézimunkával elõállított termékek nem versenyezhettek hasonló minõségû, iparilag termelt társaikkal. Elég visszás módon, a manufaktúra termékeit
csak az a haladó szellemû elit méltányolta és engedhette meg
magának, aki abban az ipari forradalomban gazdagodott meg,
melynek az Arts and Crafts programszerûen ellenszegült…6
Éppen a XIX. század második felében lehettünk tanúi a nemzeti kultúrák kialakulásának és erõteljes megnyilvánulásának. A
két jelenség egyidejûsége korántsem véletlen, amennyiben elfogadjuk Ernest Gellner ragyogóan bizonyított elméletét. Eszerint
az egyetemes nemzeti kultúrák éppen azért gyõzedelmeskedhettek a kis kiterjedésû, helyi kultúrák felett, mert az ipari termelési
rendszer igényelte az egyének egzakt és nagy közösségekre
kiterjedõ kommunikációs készségét mint a nagyobb mobilitás
egyik alapfeltételét.7 Ez a szemlélet-elmozdulás egyúttal a népi
kultúrához való viszonyulásban is mutációt jelentett: az addigi
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életközeg mintegy külsõ szemlélet tárgya lett. Párhuzamosan a
népi építészet felfedezésével, a kor egy ideig még bõven kiaknázza az ilyen vagy olyan történelmi stílusjegyeket. A cseh építészet például felfedezte saját nemzeti neoreneszánszát: ebben
a stílusban épülnek Prága új, reprezentatív, a cseh kultúra újjászületését cerebráló középületei (például a Nemzeti Múzeum,
a Rudolfinum koncert- és kultúrpalota, de a •ivnostenská Banka
is). A budapesti Parlament pályatervei (melyeken az alapvetõen
modern programot reneszánsz, barokk, illetve – a végül nyertesnek kikiáltott – gótikus stílusruhába öltöztetik a pályázók) vagy
a bécsi Ring beépítése megannyi kiemelkedõ megnyilvánulásai
e jelenségnek.
De ennek a lázas stíluskeresési versenynek nagy gyõztese
végül kétségkivül a népi építészet lett. Újraértékelésének-értelmezésének beszédes példái a Mincu- vagy Cerkez-féle román
nemzeti stílus,8 vagy az a számos, hasonlóan motivált jeles magyar próbálkozás, melyek között Kós Károly életmûve csupán
egyike a legjelentékenyebbeknek.9 A népi építészet e sikerének egyik lehetséges magyarázata épp a fentebb említett nemzeti fogalomkör és a vele kapcsolatos csoportöntudat fokozatos
kifejlõdése. Amíg Ruskin lelkesedése például Velence ódon
kövei,10 vagy egy Jura-hegységi idill elõtt mentes a nemzeti
érzelmektõl,11 addig az eresztékeikben csikorgó birodalmak
népeinek értelmiségi elitjei boldogan és céltudatosan ötvöznek
új, nemzeti magas-kultúrát a népi mûveltség stilizált és átlényegített alkotóelemeibõl.12
Ám a Ruskinnal való összehasonlítás arra is rámutat, hogy a
nemzeti hipotézis önmagában nem kielégítõ. A nemzeti kultúrák
megjelenése nem nyújt magyarázatot arra, miért éppen a népi
építészet vált az utolsó százegynéhány évben valamennyi, hagyományban gyökerezõ európai építészeti irányzat fõ motívumává: ott is, ahol a nemzeti sajátosságok nyomatékos kifejezését
nem indokolták történelmi körülmények.
Ellentétben a történelmi stílusokkal, a XIX. század végén a
népi építészetet még „életben találták” a kutatók: nem úgy,
mint az antik görög vagy a középkori kõfaragók, az anonim
népi alkotók évszázados építési és kézmûvesi hagyományaikat
hic et nunc, azazhogy inkább ott és akkor ültették a gyakorlatba,
amikor a világ elkezdett rájuk odafigyelni. Ez és nem más
gyakorolhatott olyan delejes vonzerõt a tudósokra, mûvészekre,
építészekre, hogy az mind a mai napig ellenállhatatlannak bizonyult – olyannyira, hogy a népi építészet még mindig erõteljesen
meghatározza a hagyomány-orientált kifejezésmódok
összességét.
Egyfelõl tehát, a kulturális értékként felfedezett népi építészet a megihletõ forrás szerepét töltötte be – és némely kortárs
építészeti irányzat esetében ezt teszi ma is – az újonan alkotott
építészettel szemben. Ez az áttétel leggyakrabban a historizáló
építészet módszereivel történt és különleges formavilágot, ámde ugyanakkor mindig is korszerû architektúrát eredményezett.
Ezáltal az építészet átlényegül „magas kultúrává”, azaz megszûnik népi lenni. Ilyen folyamat játszódik le még akkor is,
amikor, mint például Kós Károly esetében, nem pusztán felszínes homlokzatépítészetrõl, illetve díszítõelemek stilizált átvételérõl van szó.
Egészen más történik azonban akkor, amikor, másfelõl, a
népi építészet – csupán a XX. század második felében, angol
közvetítéssel13 – bekerül, mint önálló kategória, az épített
örökség szakadatlanul bõvülõ határai közé. Ezentúl a népi építé-

szet kiválasztott példányai kiemeltetnek a névtelen épületek
tömegébõl, mentesülnek azok mindenkori sorsától és, a magas
építészet remekeihez hasonlóan, részesülnek a mûemlékeknek kijáró megkülönböztetett bánásmódban. Sajátos törvényes
státust nyernek, melynek nyomán kutatják, konzerválják, karbantartják, helyreállítják és bemutatják õket.
Ám miközben az épített örökség más kategoriáihoz tartozó
mûemlékek esetében a rendeltetés kérdésének megoldása,
noha sosem egyszerû, általában többféle integrálási lehetõség
között válogathat, a parasztházak, gazdasági épületek, falusi
malmok, templomok és haranglábak esetében az eredeti funkció elvesztése leggyakrabban egyértelmû az épület múzeumi
tárggyá való változásával. Más szóval, bár népi marad, az épített
örökség ebben az esetben megszûnik lakott építészet lenni.
Összefoglalva az eddig elmondottakat, noha a népi építészet számunkra az egyetlen (még a jelenben is aktív alkotói
révén) élõ, illetve idõben hozzánk még viszonylag közel álló
architekturális mintát jelenti, nem lehet sem céltudatosan építeni, mert azonnyomban „magas kultúrává” válik, sem pedig
céltudatosan megõrizni, mert hagyományos funkciója híján
megdermed, kultúr-látványossággá zsugorodik.
Nincs itt helye a félreértésnek. Szó sincs arról, hogy tagadjuk
a – régi vagy újabb – neo-vernakuláris építészeti irányzatok
kultúrtörténeti jelentõségét, sem arról, hogy ágáljunk a tájházak
és falvak ritka és illékony kincsként való megõrzése ellen. Amiért
jobban hasonlít káprázatos kagylógyûjteményre, mint élõ falura,
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visszajuttatni, például az általános elemi oktatás révén15 az erre
fogékony (nem szakmabeli) embereknek ezt a tudást, akkor
talán sikerül a természetes alkotókészséget, az ösztönös szépérzéket, a keresetlen igényt az önkifejezésre kulturálisan gyümölcsözõ irányba csatornázni. Amikor immár nem az õsi mintákhoz igazodik, a kortárs falusi építészetet nem szívesen veszszük tudomásul. Egy sikeres oktatási program eredményeként
a névtelen népi alkotó talán csak a személytelen városi aluljáró
betonfalát fogja telemázolni graffitivel, nem pedig a fáradságosan
és nagy költséggel helyreállított barokk kastély kõkerítését. Vagy
talán, saját kedvtelésére meg takarékosságból, maga fogja megvetni új háza tégláit, meghasítani a tetõ zsindelyét, megfaragni
gerendavégeit.
Úgy tûnik, a probléma esztétikai feldolgozása csupán közbülsõ állomást jelent. Nyilvánvaló, hogy a népi építési hagyományok tanulmányozása, rendszerezése, leírása és elemzése hatalmas (bár nem kiapadhatatlan) kútfejét képezi kortárs építési
kultúránknak. Azonban ami ennek legbecsesebb és egyben
legveszélyeztetettebb kitevõje, a népi építészet spontán volta,
az ellenáll az efféle rendszerezett, racionális megismerésnek.
Épp a szakemberek által annyira – és jogosan – fájlalt új falusi
beépítések tanúsítják, hogy a keresetlen alkotókedv nem veszett ki. Csupán „rossz útra tért”. Az új folklór, amennyiben létezik, alapvetõen urbánus, posztindusztriális jellegû. Egyértelmû,

azért Hollókõ érdemes maradéktalan csodálatunkra tájba
illeszkedése, harmóniája, mesteri részletei révén. Kétségtelen,
hogy épített környezetünk kimondhatatlanul szegényebb lenne
egy Kós, egy Plecnik, egy Gaudí alkotásai nélkül. Arról van szó,
hogy túl kell lépnünk a puszta tudomásulvételen. A hagyományos formanyelv építészeti újraidézése, illetve a tiszelettudó és
szakértõ konzerválási, helyreállítási magatartás csupán az elsõ
lépések a népi építési hagyományoknak a kortárs építészetbe
való aktív és egyben kreatív integrációja felé.
Helyi – kelet-európai – történelmünk egyik sajátossága,
hogy a falvak urbánus átalakulási folyamata, ami Észak-NyugatEurópában már szinte lezárult, nálunk néhány évtizeddel megkésett. Amott, Svájcban vagy Németországban, ha sikerült is
megmenteni a régi parasztházakat, többnyire városi emberek
laknak bennük. Vagy, amennyiben földmûvelõk a lakóik, ezek
életmódja annyira urbanizált, hogy gyakorlatilag csak a szó tág
értelmében beszélhetünk faluról – helyesebb lenne talán „volt
falut” emlegetni. Ezzel szemben a mi falvaink nem csupán hagyományos formájukban léteznek még, közösségeik is bizonyos
mértékben még ugyanúgy élnek, mint az ipari forradalom elõtti
idõkben. Ez vonatkozik a hagyományos kézmûvességre is.
Véleményem szerint itt rejtõzik egy, a számunkra és közvetve
a kortárs európai építészet számára is még elérhetõ, nem kellõképpen kiaknázott de felbecsülhetetlen értékû kulturális örökség-forma.
Itt elkerülhetetlen az immár híressé vált japán példa említése. Japánban a sinto templomok rituális újjáépítõit élõ nemzeti
kincsként, illetve szaktudásukat érinthetetlen nemzeti kincsként tartja számon mûemléki törvénykezésük.14 De ez a tény
csak még hangsúlyosabbá teszi ennek az egyébként feledésre
ítélt tudásnak törékeny voltát, mesterséges lélegeztetéssel történõ életben tartását. Japánban a vallásos és kulturális önazonossági igény készteti a közösséget a hagyományos mesterségek
ilyenformájú kivonására a történelmi folyamat természetes
sodrából. Nekünk Európában, az alapvetõnek felfogott építési
készség fennmaradása végett kellene hasonlóan védenünk a
még el nem felejtett kézmûvességet.
Ezek szerint a hagyományos tudások életbentartása nem
csupán egyik lehetséges, hanem egyúttal kulcsfontosságú tétele
is, nem csupán a mûemlékvédelemnek, de az egyetemes európai kultúrának. Ameddig, japán módra, pontosan meghatározott
cél érdekében tesszük ezt, addig lehatárolt, vallásos, tudományos
vagy mûvészeti területen maradunk. Ha viszont megpróbáljuk

Sepsiszentgyörgy, református templom, 1990-92
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telésbõl, gyakran az akkori torz törvényesség határán, illetve,
amikor erre lehetõség nyílt, éppen a parancsuralmi rendszer
pénzébõl gyûjtötte a felméréseket, fotókat.17 Nem egyedül,
hanem többedmagával járta a falvakat és dokumentálta a népi
építészet kiemelkedõ alkotásait – jónéhány ezek közül már
csak ezekben a felmérésekben csodálható, mivel idõközben
összedõlt.
E kutatómunkának eddig számos eredménye volt bel- és
külföldi kiállítások, publikációk formájában. Ami azonban a mi
szempontunkból a legjelentõsebb, az az a tény, hogy Zakariás
az elején felvázolt mindkét meghatározó módon kötõdik a népi
építészethez. Ez, egyrészt, építészi gyakorlatának fejlõdésében
követhetõ nyomon: tervei újra meg újra, céltudatosan és állhatatosan értelmezik át a népi építési hagyományokat egyfajta
egyéni „neo-népi” stílus alakjában. Másrészt, a rendszerváltás
óta Zakariás mint népi építészet kutató, átlépett a dokumentáris
konzerválás területérõl a tényleges konzerváláséra. A XX. század
utolsó évtizedében létrehozta Borospatakon a Malom alapítványt, melynek vállalt feladata a népi építészeti hagyományok
ápolása.18 Mára húsznál több épület van az alapítvány gondozásában. A mûemlék épületek hétköznapi funkciója, hogy az
alapítványi tagok (az alapító segítõtársai, kiknek önzetlen
hozzájárulása nélkül aligha nõhetett volna ekkorát a falumúzeum
alig egy évtized alatt) idõnként laknak bennük. Már ez a használat is eltérést jelent a hagyományosnak számító muzeális
megközelítéshez képest: a néhai lakóházak, ha ideiglenesen is,
de továbbra is lakásként mûködnek. Ami azonban lényeges
elõrelépést jelent a népi építészet megõrzésének területén, az
az idõnként megrendezésre kerülõ diák-építõtábor: az utóbbi
években szokássá vált, hogy a múzeum újabb szerzeményeit
az e célbõl összesereglett fiatalok építik újra, persze szakemberek felügyeletével. A tábor résztvevõi megtanulnak hagyományos építési technikákat, de ami a legfontosabb, megtanulják
értékelni és továbbéltetni a múlt e becses és törékeny ereklyéit.
A Zakariás-féle kezdeményezések sorozata tán csak egy
csepp a tengerben. De emiatt még nem kevésbé példaértékû.
Annál is inkább, mert munkássága nyomán a székely építési
hagyományok megismerése, szeretete és ápolása tovább
gyûrûzik, újabb és újabb embereket vonva be a a népi építészet
bûvkörébe.

hogy ha tovább akarjuk éltetni a népi hagyományokat, nem
csak konzerválási és helyreállítási programokon keresztül,
hanem önmaguk természetes mivoltában is, ezt csupán hosszú
távú, széleskörû népnevelési stratégiákkal érhetjük el.
Ahhoz, hogy ilyen igény valóra váljék, természetesen többre van szükség, mint egyszerû megfogalmazására. A mindenkori
oktatáspolitika ezirányú átalakulását nem annyira, vagy nem
csupán a fentrõl lefelé irányuló, átfogó reformokkal, inkább
egyéni, helyi léptékû kezdeményezésekkel kell megközelíteni.
Ezek sokszorozódása idõvel elérheti azt a kritikus tömeget, amikor megtörténik a tényleges mentalitásváltás: akkor a kialakult
gyakorlat törvénybeiktatása immár magától értetõdõ. Amennyiben ilyen elképzelés elfogultnak tûnik, idézzük vissza példaként a brit szigeteken létrejött mûemléki elmélet- és gyakorlategyüttest, melynek egyedülálló sikere éppen a sokféle, egyéni
kezdeményezés fokozatos összehangolásának, kölcsönhatásaik
révén ezek szakadatlan árnyalódásának köszönhetõ.
Esettanulmányként megannyi kezdeményezés áll rendelkezésre, hiszen, mint a már futólag említett példák mutatják,16
alternatív megoldások, próbálkozások léteznek és sikeresek.
Ezek mellett, mintegy döntõ érvként, méltányos megemlíteni
egy erdélyi építész, témánk szempontjából példamutató munkásságát. Zakariás Attila csaknem harminc éve foglalkozik a
Székelyföld népi építészetével. A rendszerváltásig fõként kedv-
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központként mûködhessen. b.) A régió, valamint az egész ország népi
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