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EGY HÓNAP SZALMAKÉVÉK KÖZÖTT
BESZÁMOLÓ 
A NAGYAPÁM HÁZA PROGRAMRÓL

Juhász Balázs
 

„Mert azt tanultam mindenütt, azt láttam 
minden nagy nemzetnél, hogy az apák 

dolgát folytatják az utódok…” 
Kós Károly

Szükség van a hagyományok felderítésére, 
megőrzésére, de legalább ilyen fontos az 
ismeretek továbbadása. Népi műemléke-
ink sorsa és léte a jogszabályi, anyagi kere-
teken túl ezektől a gyakorlati módszerektől 
is függ. Ki fogja, és főleg ki tudja majd eze ket 
az épületeket karbantartani, felújítani?  Ki 
tudja majd továbbadni a mesterségbeli 
tudást, a hagyományos házépítési techno-
lógiákat? A Falufejlesztési Társaság Nagy-
apám háza hiánypótló programja azokat a 
személyeket, közösségeket kívánta meg-
találni és megerősíteni, akik még e régi 
tudás birtokában vannak. A tradicionális 
népi kultúra bölcsessége ugyanis nem ért-
hető meg a hagyományos építési techni-

Még nem bukott ki a nap a szőlőhegy 
mögül, mikor a hatszemélyes pick-up be-
gördült a hegypásztor pincék közé, a Pász-
tor Szálláshoz. Itt laktam én, az oszkói sző-
lőhegyen. A kocsiból kiszállt öt marcona, 
fáradt alak. Táskáikból megtöltötték a hűtőt. 
Friss kávét pakoltam eléjük, majd pár rövid 
mondat után beszálltunk az autóba. Spani-
ferek, vasvillák, utánfutó rendben. Indulha-
tunk ki a mezőre. Öngyújtókattanások. A 
cigarettafüst hamar megtöltötte a kocsit. 
A lehúzott ablakokon át beáramló hűvös 
levegő lemosta az arcunkról az álmot. Meg-
kezdődött a munka.

 
Az Oszkón töltött négy hét bármelyik reg-
gelének mozzanatai lehettek volna ezek. 
Inasnak érkeztem július közepén a Hegy-
pásztor Körhöz, a Vasi Hegyhátnak ebbe a 
kis falujába, hogy egy szűk hónap alatt 
annyi tudományt és tapasztalatot lessek el 
az itteni népek építészetéről és az itt lakó 
emberekről, amennyit csak tudok. Első 
feladat a Hegypásztor Körrel való ismerke-
dés volt. Ez a lassan harmincéves civil szer-
 vezet foglalkozik a környék legjellegzete-
sebb régi építményei, a meszelt borona- és 
paticsfalas, zsúppal fedett szőlőhegyi pin-
cék védelmével. Ennek az értékmentésnek 
a legelső lépése a hagyományos építé si 
technológiáknak a megtanulása és helyes 
alkalmazása. A szervezet egyik legjelentő-

kák ismerete nélkül. A pályázat útján kivá-
lasztott fiatal „inasok” négy hétre egy-egy 
mester mellé kerülnek, részt vesznek egy 
műemléképület, tájház, malom vagy pa-
rasztház felújításában, kivitelezési munkái-
ban. Közvetlen tapasztalatot gyűjtenek a 
népi építőmesteri munkákról, a hagyomá-
nyos kőműves technológiákról. Az ICOMOS 
Ma gyar Nemzeti Bizottság 2013-ban Példa-
adó Műemlékgondozásért díjban részesítet-
te a Falufejlesztési Társaságot a régi mes-
terségek továbbörökítéséért szervezett 
program megvalósításáért.

A Falufejlesztési Társaság 1989-ben alakult 
meg Kemény Bertalan (1928-2007) tervező-
mérnök kezdeményezésére. Aktívan támo-
gatta a településszövetségek létrejöttét, a 
falugondnoki szolgálatok beindítását, a 
kis települések hagyományainak és helyi 
közösségeinek megőrzését, a népfőiskolai 

hagyományok felelevenítését. Útjára indí-
totta a Csütörtöki iskola néven ismertté vált, 
a mai mapig sikeres civil fórumot. Az ő ér-
deme a mai falu- és tanyagondnoki hálózat. 
Hitte, hogy az életképes vidékhez nemcsak 
népességmegtartó képesség, hanem képes-
ségmegtartó népesség is szükséges. Úgy 
vélte, hogy az embereket kell ösztönözni, 
helyzetbe hozni, vagy az egymással kölcsö-
nös együttélésben lévő szervezésre meg-
tanítani, ami aztán elindítja azt a növeke-
dést, azt a szervezést, amely abban a kö-
zösségben természetes úton tovább tud 
épülni és alakulni. A 2008 januárjában 
meg újult társaság továbbra is Kemény Ber-
talan szellemében, és módszertani öröksé-
ge nyomán folytatja munkáját. Célja – az 
elnök, Krizsán András szavaival – „az inno-
vatív, megújuló magyar falu jövőképén 
munkálkodni úgy, mintha háromszáz évig 
élnénk…”
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FÉNYKÉP ÉS FÉNYKÉPÉSZ
A „ZSITVA” 
Csernyus Lőrinc

A magyar épületfényképészet nagy igrice, 
Zsitva Tibor elmúlt hetvenéves. Ezt a meg-
másíthatatlan tényt senki sem gondolná 
Róla. Nagyhangú, vidám, rámenős és vég-
telenül szókimondó karakterét titokban 
mindenki irigyli. Mint minden valamirevaló 
fényképésznek, a szeme helyén objektív 
van. Különböző fókusztávolságokon és szű-
rőkön keresztül látja a világot. Zsitva szem-
objektívje lélek-szűrővel rendelkezik. Portré- 
és épületképeiből ez egyértelműen kiderül. 
A magyar építész- és művésztársadalom 
nagy hiányossága és talán szégyene, hogy 
ez a nagyszerű életpálya sem gyönyörű 
albumokban, sem írásokban nincs bemu-
tatva. Talán még nem késő.

Mielőtt leültünk volna beszélgetni, elküld-
tem Neked néhány kérdést. Elolvastad őket, 
majd odaadtad Susan Sontag A fényképe-
zésről c. könyvét, mintegy iránymutatásként. 

Susan Sontag tanulmányait azért tartom 
nagyon fontosnak, mert okosan és logiku-
san végigvezeti a fényképezést. Nem kife-
jezetten az épületfényképezésről ír, hanem 
a fényképezésről általában. Alapvetően 
formálta át az én látásmódomat, és gondo-
lom mindenkiét, aki foglalkozik épületfény-
képezéssel. Az a kijelentése, hogy a világon 
minden azért van, hogy fénykép legyen, 
először rendkívül ijesztően hangzott, sőt 
felháborított.

Sontagnál még szó sincs digitális tech-
nikáról, online fotóalbumról. Ma mindent 
lefotózunk, több ezer kép megy a világba 
úgy, hogy meg sem nézi az ember. Ez tö-
kéletesen megfelel a Sontag által említett 
kény szeres gyűjtögetés fogalmának.

Ezt tovább fokozza az, hogy ma már a 
legegyszerűbb mobiltelefonnal is lehet 

sebb tevékenysége ma a zsúpfedéses te-
tőszerkezetek építése. A zsúpfedéshez tö-
méntelen mennyiségű szalmára van szük-
ség, méghozzá kifejezetten rozsszalmára, 
hiszen a rozs szálai nőnek meg kellő, akár 
másfél méteres hosszúságúra. A rozs a me-
zőről a tetőig kacifántos utat jár be, mely-
nek én egy korai állomására érkeztem meg. 
Pár nap híján véget ért a kaszálás, a kévék 
kötözése, és elkezdődött a számtalan szal-
makéve behordása a pajtákba. Elengedhe-
tetlen tapasztalatokat szereztem erről az 
anyagról a behordás alatt, és ezeknek egy 
jó része közel sem feltétlenül kellemes. A 
rozsmező halvány arany színe, a felhalmo-
zott kévék tömény illata, a szár viaszos ta-
pintása feledhetetlen, de egy ölnyi kéve 
traktorpótkocsira dobása vasvillával – ami 
sokszor négy-öt méter magasságot is jelent 

– bizony megdolgoztatott. A letöredező 
kalászszálkák beleszállnak szembe, orrba, 
szájba, beletörnek a bőr alá, ráragadnak a 
ruhára. Pár nap után nem volt olyan zoknim, 
amit ne lett volna olyan érzés felvenni, 
mintha egy kifordított sündisznóba lépnék 
bele. Elszántságom kifigurázásaképpen 
pedig kiderült, hogy allergiás vagyok a 
rozsszalmára. Mindezeket a kellemetlensé-
geket nem cserélném el azonban semmi-
re. Ezek kötnek össze engem megmásítha-

tatlanul a szalmával, akár egy vérszerződés. 
No meg a többi: megtanulni öt méteres 
kazlat pakolni annak tetején egyensúlyoz-
va; szalmakötelet tekerni, ha elfogy a bála-
madzag; a mezőn köszönteni öt órakor a 
felkelő napot, és a hegyen búcsúztatni 
nyolckor; a kévék cséplése, fésülése, kettő-
zése, lécre kötése; és még számtalan olyan 
apró szépség, ami számomra feledhetetlen.

A szalmáról és magáról a zsúpról felhal-
mozott elméleti és gyakorlati tudásanyag 
meg szerzése mellett a legnagyobb kihívást 
a helyi emberek – elsősorban munkatársa-
im – adták. Az első héten alig szóltak hoz-
zám, sodródtam a teendőkkel. Igyekeztem 
a mun kámmal kivívni egyfajta megbecsü-
lést, és bebizonyítani, hogy nem vagyok 
tejfölösszájú városi ficsúr. Meg is lett az 
eredmény, de apró léptekkel. Először el-
kezdték használni a nevem, majd nekem 
is öntöttek kávét a termoszból. Nagy ese-
mény volt, mikor az első szál cigarettávall 
megkínáltak, és a folyamat csúcspontjaként 
elkezdtek csipkelődve odaszólogatni ne-
kem. Az utolsó napi bográcsozásnál pedig 
már haza sem akartak engedni. Tudom, ez 
nem kifejezetten szakmai élmény, mégis 
az egész hónap legfontosabb tanulsága a 
csapatba tartozás kialakulása volt. Arról 
pedig nem is beszélnék, hogy egyetemi 

tanulmányaim ellenére miképp kerekedtek 
ők felül gyakorlati problémák gyors meg-
oldásában, tisztánlátásban, élet revaló ság-
ban. Mesterekhez jöttem, nekem itt tanul-
nom kellett. Mondataikból – „Ne réd dogáljál, 
fellebb dobd, a hegyibé azzal a vellával, a 
bánatos héccencségit!” – is kitűnik a bölcses-
ség, amit nagyapáiktól és apáiktól tanultak, 
nap mint nap. Morzsákat kap tam, de a 
kenyér íze ki kell hogy űzzön újra a fal vaink-
ba, hogy összegyűljön sok veknire való.

NAGYAPÁM HÁZA
THE HOUSE OF MY GRANDFATHER
is the title and slogan of an architectural 
project initiated by the Falufejlesztési Tár-
saság [Society for Village Development] 
with the objective of popularizing and 
per petuating traditional arts and crafts. 
Selected after a round of applications, 
young “apprentices” will be assigned next 
to established craftsmen for four weeks, to 
assist them in the renovation of a listed 
building, mill or farmhouse. Thus they get 
the chance to perform useful creative work 
that will hone their skills, broaden their ex-
pertise and gain precious first-hand knowl-
edge about folk craftsmanship and tradi-
tional building technologies.

41országépítő • 2013 | 3


