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A VIDÉK ÉPÍTÉSZE TÉRŐL
E r h a r d t  G á b o r

Értelmiségünk körében napjainkban 
újra divatba jött a vidékkel való (elmé-
leti) foglalatoskodás. Nem kivétel ez 
alól az építészet sem. A trendek diktálta 
egyszerű, hosszúkás tömegű lakóépüle-
tek ismertetésénél alap a háromosztatú 
népi lakóház ősformájára hivatkozni 
mint viszonyítási pontra, bárhol álljon is 
a ház a budapesti agglomerációtól a fel-
kapott határszéli településekig. A legis-
mertebb építészteoretikusok szentelnek 
komoly tudományos esszéket a vidéki 
építészet témájának, illetve nemzetközi 
reputációra törő fiatal építészirodák he-
lyezik fókuszukba a vidék megújulását. 
A közösségi oldalakon lelkesebbnél lel-
kesebb csoportok alakulnak a vidéken 
újrakezdés, önfenntartás, miegymás 
témájában.
Mondhatnánk: mily öröm ez, hiszen  
az elmúlt évtizedek a sosem látott üte-
mű és léptékű urbanizációval teltek, 
elvéve a levegőt a „klasszikus” vidék 
fejlődése elől. Hungarikumunk, a ha-
zai tanyarendszer a teljes megszűnés 
szélére jutott, a mindennapi hírekben 
is rendszeresen olvashat(t)unk a vidék 
generális elnéptelenedéséről. 
De most végre újra hangsúlyt kap a vi-
dék, a kis falvak, a háborítatlan(nak tűnő 
agrár-) táj idillikus világa! A természet-
közeliség, az átlátható léptékű emberi 
közösség, az önellátó, fenntartható gaz-
dálkodás. Remélem, hogy egyetlen köz-
helyet sem hagytam ki a felsorolásból…!

Ha azonban kicsit ráközelítünk a va-
lósan létező vidékre, akkor azt látjuk, 
hogy az per definitionem létezik, de 
lakói semmiben sem kívánnak más éle-
tet élni, mint a városiak… Vásárolni  
a Tescóba járnak, öltözködésük, szokás-
rendjük, természettel való kapcsolatuk 
semmiben sem tér el a városban lakóké-
tól. Szabadidejüket ugyanúgy a képer-
nyők előtt töltik. 
Természetesen vannak, akik igyekeznek 
fenntartani a fent felsorolt közhelye-
ken alapuló, hagyományos vidéki éle-
tet. Örök hála nekik, és minden eszmei, 
lelki támogatás ezért! Számuk azonban 
fájóan alacsony, mondhatni, elenyésző. 

Tanyáink visszafoglalása inkább szo-
ciális folyamat, mint a vidéki életmód 
megreformálására tett – szervezett 
vagy egyéni − kísérlet. Az ún. telepesek 
− akikre már Németh László is alapozni 
akarta nemcsak a magyar vidék, de akár  
az egész ország boldogulását − életéhez 
hihetetlen lemondás, egyben azonban 
óriási szellemi felkészültség szükséges. 
Ahogy Bányász József székelyföldi sajt-
készítő gazda mondja: „a 21. század haj-
nalán parasztnak lenni értelmiségi fela-
dat, csak értelmiségi attitűddel szabad 
ma már vállalni azt az életformát, ami  
a gazdálkodás körül mozog ”. Erre a jó ér-
telemben vett értelmiségi létre és a vidék 
életre keltésének elindítására azonban – 
könnyen belátható – csak nagyon keve-
sen alkalmasak.

Reischl Gábor építész makroszinten 
gyakorlatilag mindent leírt a vidék té-
májában Regionalitás és ökológia című 
terjedelmes tanulmányában. Tökéletes 
diagnózis és megoldási javaslatcsomag 
ez az írás − 2004-ből! Azt gondolom, 
hogy az objektív, történelem által de-
terminált körülmények ismertetésére 
kár is több szót fecsérelni jelen cikkben,  
a hivatkozott tanulmány elolvasása 
mindenki számára kötelező.
Sokkal fontosabb feltenni a kérdést: 

M I  E B B E N  A  H E LY Z E T B E N  A Z 

É P Í T É S Z  F E L E L Ő S S É G E ,  F E L- 

A D ATA  M A ?  H O L  T U D  E S E T L E G 

B EAVATKOZN I  AZ  U RBAN IZÁCI Ó S 

FO LYA M ATO K B A?  EGYÁ LTA L Á N , 

V A N - E  E R R E  L E H E T Ő S É G E ? 

VA LÓ S  M EG K ER ES ÉS EK  H Í J Á N 

T E H E T- E  V A L A M I T  A  M A I 

M A G YA R  V I D É K  É P Í T É S Z E T I 

Á LL A POTA I N A K  J AV ÍTÁS Á B A N?

Azt gondolom, hogy az első lépés  
a közelmúlt történéseinek – mikroszin-
tig hatoló − építészeti szempontú vizs-
gálata és értékelése kellene legyen, 
bármennyire is keserű és hálátlan fela-
dat ez. Ezt a munkát az egy-egy adott 
régióhoz kötődő építészek, főépítészek 
nyilván elvégzik, még ha többségében 
tudatlanul is. Éveket töltve egy telepü-
lésen vagy régióban – mint én teszem 
Tokaj-Hegyalján – mesélni kezdenek az 
utcák, feltárulnak a telektörténetek és 
az épületek különböző építési rétegei. 
Aki ezt a nem feltétlenül örömteli ap-
rómunkát elvégzi, az rájön, hogy nem 
a vidéki életforma megújításával, vagy 
egyéb hangzatos, elméleti tevékeny-
séggel kell foglalkozni, hanem inkább  
a megfelelő szellemi alapállás elsajátí-
tásával. Nem tudományos igényességű(-
nek tűnő), bőséges irodalomjegyzékkel 
ellátott, de valójában végletesen szub-
jektív szövegekre, és nem is a belter-
jes tervpályázati rendszerben értékelt, 
fancy grafikákkal illusztrált, nemzetközi 
kiállításokon bemutatott „projektekre” 
van szükség. Sokkal inkább állandó je-
lenlétre és tevékeny beavatkozásokra. 
Ehhez azonban elengedhetetlenül szük-
séges a − Turi Attila által említett − meg-
felelő „lélektartás” felvétele. Talán ez  
a legnehezebb feladat.

Első lépésként tudomásul kell venni, hogy 
az idillinek gondolt, egykorvolt vidékké-
pünk örökre elveszett, megsemmisült. 
Sem a korábbi gazdálkodási rend, sem 
a korábbi életmód nem hozható vissza, 
legfeljebb szigetszerűen, egy-egy arra 
önként vállalkozó család, kisebb közösség 
esetében. Ha megvizsgáljuk a mai vidéki 
ember életmódját, illetve még inkább az 
általa előhívott lakótérszükséglet alapraj-
zi képletét, és azt egy száz évvel ezelőtt 
épült háromosztatú lakóház alaprajza 
mellé tesszük, akkor megértjük ezt a vál-
tozást. Az azonban egy fontos kérdés, 
hogy ez az élettérbeli változás visszafor-
díthatatlannak tekintendő-e.
A hetvenes években a falvak „új sora-
in” kiosztott telkeken épült kockaházak 
két dolgot tettek lehetetlenné: a ha-
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− a konzervativizmus diszkreditálása, 
azaz a(z egészséges) visszahúzó erő kiik-
tatása a létező lehetséges reakciók közül. 
Pedig a modernitást megelőző évezredek 
− néhány apróbb kivételtől eltekintve –  
a haladás és a maradiság egészséges 
egyensúlyában teltek. A fejlődés mellett 
mindig jelen volt a ragaszkodás a régi-
hez. A 20. és 21. században azonban a 
forradalmiságnak nincs ellensúlya, így  
a tudományos, technikai, anyagi, meny-
nyiségi fejlődés egyre gyorsuló iramú, 
ami messze meghaladja az ember (evolú-
ciós) alkalmazkodóképességét. 

Számomra a modernitás egyeduralma az 
időbe vetettséggel való megbirkózásra 
való képtelenséget eredményezi. És ezt 
érzem napjaink legfontosabb problémájá-
nak, egyben tanulmányom súlyponti meg-
állapításának. Az egy dolog, hogy állandó 
időhiányban szenvedünk, de a „modo”, 
eredeti jelentése szerint „éppen most” le-
hetetlenné teszi létezésünk, cselekvésünk 
időbeli távlatba helyezését. A rohamos fej-
lődésnek köszönhetően az avulás is sokkal 
gyorsabb, de az ezzel járó veszteséget nem 
tudjuk feldolgozni: l. a várbeli Teherelosztó 
bontása körüli vitát. Ez a szemlélet változ-
tatta a hagyományt hagyatékká.
A modernitás eredménye az írásom ele-
jén említett urbanizáció is. Ma a vidék- 
(i élet)et is a városiasodás jellemzi, min-
denki, mindenhol ugyanúgy akar élni. 
New Yorktól Budapesten át Erdőbényé-
ig, illetve lassan már minden kontinens 
minden kis falváig, eldugott sarkáig.  
A valahol helyét átveszi a bárhol… És ez-
zel elértünk a probléma harmadik szintjé-
hez: a hely kérdéséhez.

Ezt a szót Reischl Gábor a már említett 
tanulmányában is minden esetben kieme-
li, dőlt betűkkel szedi. Turi Attila is több 
helyen hivatkozik a magyar nyelv nagy-
szerűségére, amennyiben a hely szavunk 
egyben minőségi kategóriát is jelöl: vö. 
helyes és helytelen. Meglátásom szerint 
a helyes építészet a helyhez kötött épí-
tészet, és éppen ez, a helyhez kötöttség 
adhat muníciót a fentebb említett időbe 
vetettséggel való megbirkózáshoz. A hely-
hez való kötődésünk, az érte vállalt köz-
vetlen felelősségünk hozhatja el a vissza-
fejlődés okát, lehetségességét. A modern 
építészetnek vissza kell tudni fordulnia 
a Kárpát-medence helyes építészetéhez, 
aminek máig fellelhető és életképes alap-
eleme a háromosztatú lakóház.
Ennek a lépésnek két fontos következ-
ménye lesz. Egyrészt a vidéki építészetre 
nem a modern technológiákon alapuló,  
a tömegformálás egyediségére fókuszáló, 
a szubjektivitást és az újdonságot előtérbe 
helyező magatartás lesz jellemző, hanem 
az alapvető építési technológiákkal és tö-
megekkel operáló – akár mintaterveken 
alapuló − attitűd, amely a díszítettség által 
teszi egyedivé és a tulajdonosára jellem-
zővé az adott lakóépületet. A másik, ebből 
fakadó következmény az építés előtérbe 
helyezése az építészettel szemben, vagy 
inkább mellett. Vagy talán helyesebb úgy 
fogalmazni, hogy az építészetet vissza kell 
vezetni az ép-ítés területére. Az esztéti-
ka, a technicizáltság és a bürokrácia he-
lyett az emberi létezés „terepére”. Ez nem 
a racionális előregyártás (3D nyomtatás) 
pénztárcabarátságát jelenti, hanem a két-
kezi építés általi bevonódást az építés drá-
májába, akár az egykorvolt építő kalákák 

formájában is. Ez küzdelmes és (legalábbis 
kezdetben) látványos eredményeket nél-
külöző, ugyanakkor folyamatos építészi 
jelenlétet igénylő folyamat. 

Az építészetnek úgy kell visszahoznia 
az életet a falvakba, ahogy a sekély 
vizű víztározók hozzák vissza az életet 
a félsivatagos Homokhátságra. A se-
kély felszíni vízborítás lassan megemeli  
a talajvíz szintjét, ezáltal csökkenti a nö-
vények szárazságnak való kitettségét.  
A párolgásnak köszönhetően a víz ha-
tással van a mikroklímára, párával te-
lítődik a levegő, könnyebben alakul ki 
eső, a víz által átjárt talajt kevésbé fújja 
el a szél, csökken a termőtalaj eróziója. 
A növényzet burjánzik, növekszik az élet 
„mennyisége” és változatossága a talaj-
ban és a felszín felett.
Az építészetnek „egyszerűen” jelen kell 
lennie a magyar vidéken, és „megned-
vesíteni” azt. Át kell járnia a „talajt”, 
„párásítani a légkört”. Ez azonban nem 
működik az adott helyhez kötődő kö-
zösség megismerése és „mozgósítása” 
nélkül. Ezt leginkább az építészek építé-
szethez való egzisztenciális kapcsolata 
indíthatja el, erősítheti meg. Ez vonat-
kozik a folyamatos megszólíthatóságra, 
elérhetőségre, illetve az építész saját 
életkörülményeinek transzparens „he-
lyességére”. A főépítészi egyeztetések, 
tervtanácsi birkózások, helyszíni mű-
vezetések nem helyettesíthetők mégoly 
olvasmányos elméleti tanulmányokkal, 
látványos tervpályázati tervlapokkal 
sem. A kapcsolattartásnak legalább 
olyan erősnek kell lennie a helyi közös-
séggel, mint a szakmai nyilvánossággal. 

O N  R U R A L  A R C H I T E C T U R E
Urbanisation, a side effect of modernity, has left its mark on the countryside as well. As a consequence, everybody wants to live the same way, wherever it may 
be. Slowly, all places have started to look similar. Architecture must have the same revitalising effect on villages as that of the shallow reservoirs on the semi-
arid Homokhátság region. It must be present in the Hungarian countryside, and soak it through with its message, which must permeate the soil, and humidify 
the air. However, this cannot be achieved without learning about the ways of the local community, and mobilising it. As part of this effort, people must be able 
to reach and address the architects at all times, and the architects must lead by their own example. The tasks of a chief architect, such as consultations with 
designers and on-site visits, cannot be replaced by theoretical studies or spectacular plans for design competitions. The ties between the architects and the local 
community must be just as strong as the connection with the professional circles.

gyományos (mezőgazdasági és kisipari) 
termelési mód, illetve a népi építőízlés 
szerves folytatását. Nem csoda, hiszen 
ez volt az akkor uralkodó szocialista re-
zsim központi politikai akarata. Mindez 
a hiánygazdálkodás által meghatározott 
anyagszerzési gyakorlattal egyesülve  
a környezetkultúra sajátos szintjét ered-
ményezte gyakorlatilag az ország teljes 
területén, egységesen. Nem szabad abba 
a hibába esnünk, hogy a művészetfogal-
munkat tágítva, torzítva ezt a „talált 
tárgyakon” és „bukolikus buheráláson” 
alapuló sajátos esztétikát, amely − bár 
mindannyiunk életében megjelent −  
abszolút értéknek tekintsük.

Eltűntek a gazdálkodás kis léptékű 
épületei, és velük együtt egy organikus 
– még ha természetesen nem is tökéle-
tes – telekhasználati rend is. Nemcsak a 
lakóépület, de az azt körbevevő mikro-
környezet is gyökeresen átalakult. Meg-
szűnt a munkahely és a lakóhely egy tel-
ken való létezése miatti ezernyi kötődés 
ember és lakókörnyezete között. A kert-
ben való foglalatosság ma a szabadidőre 
korlátozódik, attól rabol el, ha szabad 
ilyen erős kifejezést használnom.

Már a száz évvel ezelőtti – többnyire ka-
lákában épített – lakóépület is komoly 
anyagi terhet jelentett, ahhoz képest 
elképzelni is alig lehet, hogy a napjaink 
megnövekedett alapterületű, összetett 
alaprajzú és szerkezetű családi háza eh-
hez képest mennyivel nagyobb gazdasági 
értéket képvisel egy család életében. Kü-
lönösen vidéken, ahol a munka jövede-
lemtermelő képessége kimutathatóan ki-
sebb. Összességében elmondhatjuk, hogy 
egy családi ház az adott család legkomo-
lyabb vagyontárgya, ami sajátosságából 
adódóan nem vihető el az építési helyéről 
(bár a mobilházak mai divatja ennek né-
mileg ellentmond), tehát megvalósítása 
több szempontból is életre szóló döntés.  
A vidék elnéptelenedése a vidéki családi 
házak korlátozott forgalomképességét 
eredményezi. Jó, ha a valós építési költsé-
gek feléért, harmadáért értékesíthető egy 
ilyen épület. 

Ugyanakkor, ahogy Magyarország a tíz-
millió miniszterelnök/szövetségi kapitány  
(a sor szabadon folytatható) országa, 
ugyanúgy a családiház-építés területén az 
„én házam az én váram” mentalitás uralko-
dik. Mindenki úgy gondolja, hogy pontosan 
tisztában van vele, mire van szüksége, és 
kikéri magának, hogy bárki is beleszóljon 
abba, hogy a saját telkén mekkora és milyen 
stílusú épületet építhet a saját, véres verej-
tékkel megkeresett pénzéből. Ezáltal a saját 
ház egyben státuszszimbólum is lett. 

Fentiek alapján talán már körvonalazó-
dik a válasz arra a kérdésre vonatkozó-
an, hogy hol van az építész felelőssé-
ge ebben a helyzetben. Ha egyszerűen 
akarnék fogalmazni, akkor azt írnám, 
hogy a normalitáshoz való visszatérés 
elősegítése az elsődleges feladat. Ezt 
három szinten tartom végiggondolandó-
nak és megvalósítandónak.

Az első szint, bármily meglepő, a nem-
zetkarakterológia szintje, amelynek több 
száz év meddő kísérletezései után fel kell 
ismernie, hogy Magyarországon – szám-
talan sajátosságának „köszönhetően” 
– semelyik idegen nemzet mégoly nagy-
szerű modellje nem fog működni. Sokak 
számára nem ismert, hogy Hamvas Béla 
Öt géniusz című esszéfüzére, azon túl, 
hogy zseniálisan kifejtette a Kárpát-me-
dence − egyedi fekvéséből következő − 
kulturális sokszínűségét, valójában vál-
laltan egy nemzetkarakterológiai elemzés 
volt. Kifejtette benne a Kelet és Nyugat 
közötti létünk következményeit és lehető-
ségeit, végigfutva elmúlt ezeréves törté-
nelmünkön. A könyv végén számba vette 
és értékelte korának jelentősebb nemzet-
karakterológiai vizsgálatait. 
Tisztában vagyok vele, hogy ez első rá-
nézésre korántsem tűnik építészeti fel-
adatnak, de ha jobban meggondoljuk, 
mindennapi szakmai beszélgetéseink, 
konkrét problémáink mögött sokszor 
erről a területről származó kérdésekkel 
szembesülünk. A fent említett „kivagyi- 
ságtól” a szocializmus évtizedeinek nem-
zetspecifikus (gazdasági, esztétikai) ha-
tásaiig. A nemzetkarakterológiai tulaj-

donságainkkal tisztába kell kerülnünk, 
azokat – a napi politikai csatározásokon 
felülemelkedve – el kell tudnunk fogadni 
a reménybeli továbblépéshez.

A második, talán legalább ennyire elvont 
szint a modernitáshoz való viszonyunk. 
Ekler Dezső kilencvenes évek végi gondo-
lata − miszerint minden építésznél alap-
vető fontosságú a modernizmushoz való 
viszonyának megfogalmazása − most tár-
sadalmi szinten is érdekessé válik. 
Tudomásul kell vennünk, hogy száz évvel 
ezelőtt az európai modernizmus születé-
sével két szempontból is komoly cezúra 
került az építészetbe: technológiai és esz-
tétikai választóvonalként kell tekintenünk 
e korra. A vasbeton és acélszerkezetek 
használatának robbanásszerű elterjedé-
sével olyan szerkezeti, anyaghasználati 
változás állt be, amely szakadékot képe-
zett a korábbi történeti építészet és a mo-
dern építészet között. A gazdaságosság 
és e szerkezeti fejlődés miatt többé nem 
tudunk úgy építeni, ahogy eleink építet-
tek pár ezer éven át. Az egy másik kérdés, 
hogy ha úgy nem is, de olyat tudunk-e 
építeni, mint a régmúltban? De erre egy 
kicsit később még visszatérek, annak elő-
rebocsátásával, hogy e dilemma miatt 
nem tudjuk napjaink műemléki rekonst-
rukcióit se kiköpni, se lenyelni.
Az esztétikai, formai cezúra hatása ha-
sonló, de éppen az „olyat építeni, mint 
az őseink” kérdésre adandó nem választ 
sugallja. A korábbi magas tetős, díszí-
tett falfelületekkel operáló, tektonikus 
lyukarchitektúra helyét a szövetszerű, 
homogenitásra törekvő esztétika vet-
te át. A szakadék itt sem kisebb, mint  
a szerkezeteknél említett esetben.
Ezen túl azonban a modernitásnak „kö-
szönhetünk” még egy hatalmas változást: 
a feltétlen haladásba vetett – már-már 
vallásos − hit általánossá tételét. A tör-
ténelem korábbi ciklikus szemléletének 
helyét a lineáris fejlődés elmélete vette 
át. Ahogy U. Nagy Gábor idézi Richard 
Appignanesi szövegét: „Mi a modern? 
Rettegés a régitől”. E hit és rettegés mel-
lékterméke − ami valójában meghatáro-
zó fontosságú a 20. és 21. században  

A vidék építészetéről

  R e i s c h l  G á b o r  r a j z a


