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VILÁGJÁRÓ
A FUJIJANI 
TULOUK

Bata Tibor

Délkelet-Kína Fujian tartományának eldugott terü-
letein még a kilencvenes években is különös házak 
épültek. A tulou, melynek története a XII. századig 
nyúlik vissza, erődszerű és teljesen zárt a külvilág 
felé. A nagy kiálló eresz alatt csak kis lőrésablakok 
nyíl nak a masszív, sokszor 1,8 m vastag döngölt vá-
lyogfalban. A támadásnak leginkább kitett fakapu-
ja fölé egykor leleményes tűzoltó berendezést 
építettek, melyet egy emeleti víztározó táplált. Nem 
minden tulou földfalú (tu=föld, lou=épület), az 
újabbak gyakran kőlapokból vagy égetett agyag-
téglákból készültek. Egy nagyobb, 5-600 fős házban 
akár 80 család, három-négy generáció is élhet együtt.  
Egy faluban gyakran csak néhány, sőt akár egyetlen 
ilyen hatalmas lakóhelyet építettek az egyes nem-
zetségek. Sok szem pontból a tulou egy falu. Az alsó 
szinten minden családnak jut egy helyiség, melyet 
konyhának, étkezőnek használnak. Szűk, meredek 
falépcső vezet a felső emeletekre. A konyha fölött 
általában éléskamra van, a felső két szinten találha-
tók a hálóhelyiségek. Az egyes lakások nem tükrözik 
a társa dalmi rangsort; a méret, a felhasznált anya gok 
és az elrendezés azonos. A tulou mé rete változó, 
néhány közülük eléri a 70 méteres átmérőt, de olyan 
is akad, amelyik még 20 méter sincs. A kisebb ud-
varok általában üresen maradtak, a nagyobbakat 
sokszor sűrűn beépítették egyszintes épüle tekkel. 
Ezek a társasházak kiválóan védhető, világos, jól 
szellőző, föld rengésbiztos épü letek, ame lyek télen 
melegek, nyáron pedig kellemesen hűvös klímát 
biztosítanak. Az utóbbi harminc évben a nemzetsé-
gi viszonyok felbomlottak, a családok vagy a város-
okba költöznek és a műtrágyagyárban dolgoznak, 
vagy a tulouk tövében építenek saját családi házat, 
melyek építészeti minő sége ijesztő. A tulouk egyre 
inkább lakatlanná és gazdátlanná válnak. Jó, ha 
néhány megmarad az utókornak. Ezerre tehető a 
még lakott, kör alakú tulouk száma, amelyeket kul-
turális és építészeti értékük miatt az UNESCO 2008-
ban a világörökség részévé nyilvánított.

Krizsán András: 
Csütörtöki Iskola • Tudósok 
tudáskészletéből másképpen

Talán e három egymás után rakott szó feje-
zi ki leginkább azt, hogy miről szól ez a kü-
lönleges könyv, amely Krizsán András kö-
vetkezetes szervezőmunkájával a ma már 
értelmiségi-szakmai körökben sokak számá-
ra közismert Csütörtöki Iskola meghívott 

„tanárainak” előadásait, beszélgetéseit közli, 
sajátosan szerkesztett formában. Az első, 
efféle „homálybogozásokat” az azóta Ma-
gyar Örökség Díjjal elismert Kemény Berta-
lan kezdeményezte. Ő már nincs köztünk, 
de beszélgetnivaló, közös szellemi kincs és 
rejtett dimenzió maradt bőven. A ma oly 
divatos „élethosszig tartó tanuláshoz” pon-
tosan ilyen csütörtökök és ilyen könyvek 
kellenek. 

Kiadó: Terc
Megjelenés éve: 2013
Terjedelem: 272 oldal

Sebestyén József (szerk.)
Közös tér – Közös örökség

A kiadványt a magyar kormány támogatá-
sával 1999-2010 között megújult Kárpát-me-
dencei építészeti örökséget bemutató kiál-
lítás anyaga alapján állították össze. A kuta-
tásban és a felújításban részt vett szakem-
berek részletes összefoglalói alapján tájéko-
zódhatunk az 54 bemutatott épület törté-
netéről, kutatásáról, valamint a felújítás, az 
állagmegóvás és a hasznosítás részleteiről; 
magyar és angol nyelven, gazdag fénykép- 
és rajzi illusztrációs anyaggal.

Kiadó: Crew Print
Megjelenés éve: 2013
Terjedelem: 223 oldal

Bede Béla
Magyar szecessziós építészet

A Corvina tematikus útikönyvsorozata a 
szecesszió építészeti emlékeinek bemuta-
tásával indul. Közvetlenül az I. világháború 
előtt, alig húsz év leforgása alatt olyan, világ-
viszonylatban is kiemelkedő alkotások szü-
lettek hazánkban és maradtak fenn viszony-
lagos épségben, amelyeket feltétlenül ér-
demes végig nézni. A több mint ezer sze-
cessziós épü let közül 225-öt ismertet részle-
tesen a könyv, ezek közül 73-at kiemelten. Ez 
utóbbiak közelében található további, közel 
500 épület szerepel cím szerint, önálló fel-
fedezé sekre sarkallva az olvasót. Az útiköny-
vet mintegy 400 színes fotó teszi szemléle-
tessé. A tájékozódást térképek és GPS-koor-
dináták segítik, a budapesti épületek meg-
keresését sétaútvonalak könnyítik. A könyv 
Gerle János lektorálásával készült.

Kiadó: Corvina
Megjelenés éve: 2012
Terjedelem: 360 oldal


