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BEVEZETÉS

Építészeti témájú könyvet tart a kezében az olvasó. A kötet a „Fa a népi építészetben régen és ma” címmel Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdészeti
Múzeumában 2010 szén és 2011 tavaszán megtartott el adások írott változatát tartalmazza. A meghívott el adók a fából való építkezés néhány fontos „szeletét” mutatták
be a történelem folyamatába helyezve.
„A fa, mint szerszám, használati eszköz, vagy védelmet nyújtó otthon, végigkíséri
az embert történelme során” – olvashattuk a szabadegyetem meghívójának alcímében.
A téma azonban ennél nagyobb területet ölelt fel. „Az építészet története valójában az
emberi kultúra, a civilizáció „anyagba formált története” – írja Szentkirályi Zoltán „Az
építészet világtörténete” cím!, 1980-ban megjelent és régóta klasszikussá vált könyvében – „és annak, aki olvasni tudja, a múlt mélyebb megértésén át teljesebbre tárja saját
jelenét”. A kiadvány ilyesfajta szemlélettel dolgozza fel választott témáját.
Az ember jó tizenkét évezreddel ezel tt kényszerült el ször arra, hogy saját keze
munkájával és leleményességével apróbb-nagyobb tereket és benne használati tárgyakat hozzon létre. Az építészet legfontosabb feladata kezdett l fogva a végtelen térb l
emberi használatra alkalmas terek lehatárolása és azok berendezése, használhatóvá
tétele volt. Az els gödörházak, lombkunyhók, egyszer! falusi házak egyik leggyakrabban alkalmazott anyaga pedig éppen a fa volt. A fa használata végigkíséri egész
történelmünket. Voltak korok, amikor inkább az anyag hasznossággát, jó teherbíró képességét használták ki, máskor anyagának szépségét, meleg hangulatát, mutatós – reprezentatív – megjelenést. A fa napjainkban ugyanúgy inspirálja az alkotó embert, mint
évezredekkel ezel tt: elég, ha Makovecz Imre sevillai (1992) vagy Vadász György és
munkatársai hannoveri (2000) fa szerkezet! világkiállítási pavilonjának világsikerére
gondolunk.
Nem hallgathatjuk el azonban azt a megdöbbent tényt, hogy azok, akik alkotó
munkájukhoz nap, mint nap felhasználják a fát, sok esetben mennyire keveset tudunk
err l az anyagról. Számtalan emlék pusztul el szakszer! karbantartás híján, de a tegnap vagy ma keletkezett épületek rosszul konstruált fa szerkezetei is gyakran gyorsan
romlásnak indulnak. Igazi telitalálat volt tehát e témáról el adássorozatot szervezni.
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A helyszín megválasztása sem volt érdektelen, hiszen Sopron az erdészeti és faipari
fels oktatás hazai fellegvára és az Erdészeti Múzeumnál – az Esterházyak középkori
eredet!, pompás barokk palotája – nem is lehetett volna hangulatos helyszínt találni
a szabadegyetem lebonyolítására.
A szabadegyetem sikere a szervez k leleményességét és fáradhatatlan szervez
munkáját dicséri. A szervezésben résztvev szakemberek nagy gondossággal válogatták össze az el adások témáját és a legjobb hazai szakembereket kérték fel, hogy ismereteikr l beszámoljanak a szép számban megjelent érdekl d knek. Az el adások – és
azok írásba foglalt változatai – sok irányból közelítik meg a szabadegyetem választott
témáját. A hallgatóknak egyaránt volt alkalma a famegmunkálás szerszámairól, hagyományos módszereir l, a legjellegzetesebb fa épülettípusokról, a fával való építés vázas
és f falas szerkezeteir l és a meg rzés hazai módszereir l hallani. A záró el adás még
szélesebbre tárta az ismeretek kapuit, hiszen bepillantást adott az emlékek – közöttük
a népi építészet és az úgynevezett „nagy építészet” – meg rzésének európai világába
is.
A képekkel b ségesen illusztrált cikkek mindegyike szakszer! írás, ugyanakkor
szórakoztató, izgalmas olvasmány is. Minden bizonnyal örömmel veszik majd kezükbe a témában jártas szakemberek, ugyanakkor segítheti az egyetemi hallgatók felkészülését is. Mérnökök, építészek és az örökségvédelemben résztvev k is sokat tanulhatnak az írásokból. És minden bizonnyal a környezetkultúra iránt fogékony olvasók
is örömmel fogják lapozni a kiadványt, hiszen az nem csupán a szigorúan vett szakismereteket közvetíti, hanem az emberi kultúra fejl désének egyik fontos „szeletét” is
érthet bbé teszi.

Winkler Gábor
Ybl Miklós-díjas építész,
az MTA doktora
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FAMEGMUNKÁLÓ KÉZISZERSZÁMOK
Szemerey Tamás
fõmunkatárs, Nyugat-magyarországi Egyetem FMK

A famegmunkáló kézi szerszámokat bemutató el adásom megtartásakor abban
a kedvez helyzetben vagyok, hogy itt, a múzeum földszintjén ma még megtekinthet
a Magyar Famíves Céh tagjainak magán szerszámgy!jteményéb l összeállított id szaki kiállítás, amit így a tisztelt hallgatók az el adás után, annak folytatásaként, meg
is tekinthetnek1. (1. kép)

1. kép: A kiállítás egy részlete.

A kiállítás egyrészt az skortól követhet fejl dés f korszakait jellemz szerszámokat mutatja be, másrészt szakmák szerint csoportosítja is ket. Köztük az asztalosság kapta a legnagyobb teret – nem csak azért, mert ez a saját szakmánk, hanem mert
a fával dolgozó rokon mesterségek közül ennek a szerszámkészlete a leggazdagabb.
A famegmunkálás történetére vonatkozó adatokat és leleteket az skor óta ismerünk, így az egyik legkorábbi európai lelet egy t!zben „edzett”, orsó formán kihegyesed lándzsa, melynek korát, a kutatók 30 ezer évre becsülik. A szerszám ebben az
esetben egyrészt a t!z, másrészt az a k volt, amelyen türelmesen huzigálva és forgat1
A kiállítás a Nyugat-magyarországi Egyetem Múzeumában (Sopron, Templom u. 4.
sz.) 2010. szeptember 15-t l november 5-ig volt látható, a kiállított szerszámok száma kb. 1400
db volt.
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va – s így köszörülve – a parázsló bot végét, végül a kívánt formát az megkapta. Nem
kíván magyarázatot az azóta, a korai k korszak óta megtett, mérhetetlenül nagy út.
Az, az óriási fejl dés, amit a térben és id ben ugyan mozaikszer!en felbukkanó,
de kés bb egyre s!r!söd régészeti leletek és adatok szerszámainkról és a fa megmunkálásáról rajzolnak, egy-két óra alatt csak vázlatosan tekinthet át.
A t!z megismerése, tudatos alkalmazása után nádszállal gerjesztett és nedves
földdel, agyaggal gátolt, irányított t!zzel égették ki az alkalmas nagyságú és alakú
rönkökb l a csónakokat, amib l az elszenesedett részeket bizonyára k pengékkel
kaparták ki. Kései, még száz éve is jól ismert alkalmazása volt ennek a technikának
faluhelyen, esztergályos híján a famozsarak t!zzel való üregelése.
A k szerszámok között a kések és lándzsahegyek mellett a k balták a legismertebbek, s hogy ezeket seink nem csak a harcban meg vadászaton használták, hanem
favágásra is, azt a k korszak végér l Európa-szerte ismert cölöpházak és várak, valamint újkori, a fák kivágását rekonstruáló kísérletek is meggy z en bizonyítják. (2.
kép)

2. kép: K balták másolatai a kiállításon

Gyakran min síti a régészet, a mai hullámos él! konyhai késekkel lényegében
azonos pattintott k pengéket f!résznek. Gyerekkorában bizonyára mindenki vágott
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le ágat egyedül, vagy segítséggel úgy, hogy a rácsimpaszkodástól inkább megfeszül ,
mint meghajló faágat késsel, vagy bicskával fölülr l kezdte vágni, „nyiszálni”.
A m!velettel csak lassan – ahogy a vágási rés nyílott széjjel – jutottunk el re, s mire
sikerült végre levágni, addigra az ág és a csonkja, a vágás két oldalán ecsetszer!en,
rostjaira nyílt szét. A „k f!rész” legfeljebb ilyen, nagyjából karvastagságú ágak lef!részelésére volt, lehetett alkalmas! Használatuk említésekor ezért hiba volna ennél
vastagabb „alapanyagra,” fára gondolnunk. Nem szabad elfelednünk viszont azt, hogy
valamikor réges-régen ez, a ma esetleg megmosolygott ügyetlenkedés is csúcstechnológia, s ennek megfelel en fontos felismerés, jelent s újdonság volt!
Szintén a k korszak óta ismertek, a késb l lassan kifejl dött, egymáshoz kezdetben hasonló, majd a fémek megjelenése után specializálódó, és egymástól egyre jobban eltávolodó feladattal használt, formára is egészen különböz vés és fúró.
Ne lep djünk meg tehát azon, hogy fúrás, és a vele rokon esztergálás is si, k korszaki örökségünk 2.
A kagylóhéjat és a csontot, mint lehetséges szerszámokat csak megemlítem. Ezek
szerepe ugyan értelmezhet , de hajdani jelent ségüket a faanyag formálásában, megmunkálásában csupán sejtjük.
A fa sokféle célú fölhasználása és alkalmazása természetes módon jelölte ki
a fejl dés különböz irányait. A munka és a tapasztalás csak lassan, évszázadok, néha
ezredévek alatt érlelte meg, fejlesztette ki, sajátos szerszámait, szerszámkészletét,
a szükséges szakmai fogásokat, a szaktudást, a kés bb önállósodó mesterségek alapját.
A k korszak végén, a fémkorszak elején – aeneolitikum – az ember tudott épületeket, er sségeket állítani fából. Vadászott és ölt: állatot és ellenséget – k vel, bottal, fejszével, késsel, lándzsával, íjjal. Állatokat szelídített magához és gondoskodott róluk.
Csapdákat készített és halászott. Az elejtett állatokat megnyúzta, b rüket kikészítette,
s a hidegben magára terítette. A b r szélér l levágott szíjjal kötözni tudott, de ez lett
az íjas t!zfúró lelke is. Háncsokból, füvekb l zsinórt sodort, s lassan rájött, hogy sok
2
Ismertek a k balta leleteken talált befejezetlen furatok, de azok szerszáma nem valami k fúró vagy vés volt, hanem egy célszer!en el készített csont, melynek cs formájú vége
alá a k baltánál keményebb k zúzalékát szórták. A csontfúrót rányomva, oda-vissza forgatva
és vizezve pont olyan elv alapján fúrták ki a követ, mint ahogyan a mai gyémántpalástú koronafúrók m!ködnek.
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szálból a b rt is helyettesít vászonfélét lehet sz ni. Közlekedett szárazon és vízen.
Hatalmas súlyokat, köveket tudott megmozdítani és elszállítani. Isteneket keresett és
választott magának s tiszteletükre különleges építményeket emelt. Voltak edényei az
élelem tárolására, volt tüze, tudott sütni és f zni. Halottait eltemette és sírjukra jelt
tett.
Az sember még minden eszközét a környezetében talált anyagokból készítette
el. Általánosan elfogadott vélemény szerint, ahogyan beszélünk k korszakról, majd
réz-, bronz-, és vaskorszakról, ugyanígy kellene beszélni az skorban b r-, csont- és
fakorszakról is, de mivel az ezekb l készült eszközök, szerszámok, használati tárgyak
alapanyaga elenyészett, csak következtetni lehet a bel lük készült tárgyakra, szerszámokra.
Mai fogalmainknak megfelel színvonalú famunkát – seink, – el ször fémszerszámmal tudtak végezni. A réz és a bronz megjelenését l fogva ismertek a sok-sok
skori mester kezén fejl dött és tökéletesedett k szerszámok fémváltozatai. A fejl dés, az új szerszám-alapanyag – a fémek – birtokában szárnyakat kapott. Ennek
nyomai már a korai egyiptomi leletekb l és ábrázolásokból ismertek. A templomok és
sírkamrák falán megmaradt képekb l kivehet k a k szerszámokhoz képest jelent sen
lecsökkent élszög! egyenes és keresztél! fejszefélék, a vékony, célszer! formájúvá
karcsúsodott kések, a pengevékonyságú f!részek, a fúrók, a kalapácsok, fogók, és
a felületet simító kaparószerszámok is. (3. kép)

3. kép: Fa- és asztalosmunkán dolgozó rabszolgák (Théba, Kr.e. 15. sz.)

Felmérhetetlenül fontos volt általánosan, de els sorban mégis a fafeldolgozás történetében, a kerék megjelenése és fejl dése! Óriási színvonalbeli különbséget látunk
a pallószer! hasítványokból összeállított teli, és a küll s kerék között. A konstrukció
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és a szerkezet mindegyiknél önmagáért beszél, és meggy z en igazolja a szakmai
hátteret: a m!helyt és a szaktudást. Látva ket, máig biztonsággal fölsorolhatók az
elkészítésükhöz szükséges szerszámok és m!veletek. Mai ismereteink szerint a kerék
az els fából készült, igazi mérnöki konstrukció!

4. kép: Kliszmosz, a máig mintát adó görög szék.

Hasonlóan kiemelked jelent ség!ek a csónakok, gályák, hajók. Sokféle feltételt
kielégít összetettségük, hatalmas méreteik és az építésükkor rendelkezésre álló, mai
szemmel feltétlenül kezdetlegesnek, primitívnek mondható szerszámkészlet ismeretében csak csodálattal és feltétlen elismeréssel állhatunk e mestermunkák el tt.
A vas, – a „szegény rokon”, – megjelenésekor a neolitikus forradalomhoz hasonlóan szintén már mintegy két évezred alatt kiérlelt fém szerszámformákat kapott örökül,
s innen kezdve még jobban felgyorsult a fejl dés. Ezt legjobban maguk a szerszámleletek mutatják.
Egyiptomból indulva, a famegmunkálás körében vizsgálódva és ott haladva is
egyenletes és folyamatos út vezet a folyamközi kultúrákon, a görög világon át Róma,
s a kés bbi Európa felé.
Tárgyunkat illet en elég most csupán a fejl dés legfontosabb fázisait megemlíteni.
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Közvetve igazolható, hogy az asszírok tudtak esztergálni,3 a görögök pedig ismerték a
gyalut4.
A gyalu születésének, részleteit nem ismerjük. Eredetét kutatva talán a simításra
korábban használt, és több ókori ábrázolásból ismert kapaszer!, rövid nyel! kaparószerszámhoz kell visszatérni. A cél, és a megoldásra váró feladat világosnak látszik.
Ha a szerszám fejét, – vagy egy annak megfelel pengét – egy fa foglalat célszer!en
vágott résébe dugunk és úgy rögzítünk, hogy az él, alul csak egy kicsit álljon ki, akkor egy újfajta a tisztító kaparásra alkalmas szerszámot kapunk, ahonnan már csak
egy lépés a gyalu… Ha nem innen indulunk, hanem a felület alakítására, simítására
szintén alkalmas kést l, vagy vonókést l, akkor is hasonló úton juthatunk el a gyaluhoz.

5. kép : „a” kép: római asztalos-szerszámok. a., lyukvés b., homorú vés , c., laposvés , d., kanálfúró, e.,
központfúró, f., spirálfúró, g., körz , i., faragó kalapács. „b” kép: a. nagy simítógyalu, b., kisebb gyalu,
c., aljgyalu.

Könny! ezt itt leírni, és könny! azt is azonnal belátni, hogy a kiindulás és a végcél, vagyis a két szerszám között túl nagy a különbség, a távolság, s a célszer! átalakításhoz szükséges felismerések, a megkerülhetetlen változtatások többrét!ek és elég
bonyolultak. Ez sokkal nagyobb feladat, mint egy meglév eszköz és egy ismert m!3
Több ábrázoláson látszik a harci kocsik kerékagya, máshol, domborm!veken pedig
uralkodóik trónusának esztergált lábai.
4
A híres-hírhedt spártai törvények egyike megtiltja az asztalos rabszolgáknak a gyalu
használatát, mert túl sima, kényelmes ágyon hálva elpuhulnának a spártai ifjak.
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velet továbbfejlesztése – ez összetett, bonyolult elvi átalakítás, generációs el relépés!
A kés, és a vezetésére alkalmazott fa – a kés bbi gyalutok – összeépítése az a megkerülhetetlenül fontos lépcs fok, ami hiányzik, amir l nincs sem képünk, sem tárgyi
lelet. Elképzelésünk ugyan így is ésszer! és szükséges lépéseket vázol föl, de mégsem
több, mint a ma már rég meglév ismeretekb l, és gyakorlati tapasztalatokból kiinduló, visszafelé utat keres spekuláció.
A gyalu, tehát valahogyan megszületett. Lehet, hogy ez több lépésben történt.
A keresett szerszám, el ször talán egy simításra való még csak gyaluszer!, kaparva
m!köd (a még ma is ismert tisztító-, vagy citling-gyaluval azonos módon) forgácsoló
szerszám volt, aztán esetleg a kés megdöntésével született meg a korábbiaknál simább
és egyenletesebb felületet adó forgácsoló célszerszám, maga a gyalu. Közben a korábban húzásra m!köd szerszám új formájában tolóvá alakult át.
Vajon ki lehetett, mikor és hol, dolgozott az s mester? Nem tudjuk.
Zsenik viszont mindig voltak, és határozottan állítjuk, hogy a gyalu kb. négy évezreddel el ttünk dolgozó-gondolkozó-alkotó feltalálóját illet min sítés nem túlzás!
A gyalut említve, még sokáig csupán a minden korábbinál tökéletesebb, sík felület
kidolgozására való simítógyalukra kell gondolni!
A simítógyalu azonban nem csak egy, az ókortól máig használt, fennmaradt szerszám, hanem közismert, elfogadott jelkép is. Ezt a szerszámot mutatták fel kés bb,
a kézm!vesség korában – évszázadokon át, – egész Európában az asztalos céhek ismertet jelül, ez szerepel a céhzászlókon, a pecséteken, a céhládákon, és még ma is
ez szakmánk szerszám-jelképe. Pedig már-már a gyalu is ugyanarra a sorsra jut, mint
a bányászok si jelvénye, az egymáson keresztbe fektetett ék és kalapács. Mindenki
ismeri, de már alig van él ember, aki valaha kezében fogta és használta volna…
A többi gyalu, ránézésre legtöbbször hasonlít az sre, de azok sokszor csak a simítógyalu kés bbi változatai, mindegyik speciális, abból származó, származtatható célszerszám! Vannak – azaz lettek – persze kivételek is, mint pl. a hevederárok (grótnút)
kitisztítására való alap-, vagy grundgyalu, ami a vés és a gyalu sajátos kombinációja,
vagy a hántológyalu, ami pedig a vonókés továbbfejlesztett változata.
A szerszámok fejl déséhez közvetlenül nincs köze, de érdekes technológiai kérdés a fa hajlításának ókori felvillantása. A kliszmosz b!völetében több bútortörténeti
könyv szerz je írta le, hogy a görögök már a tömör fát is tudtak hajlítani. Ez, bizony
nagy tévedés! Az állítás nem más, mint meggondolatlanul kimondott, leírt, tudatlan-
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ságból fakadó nagyotmondás. "srégi és faluhelyen, az erd k közelében általános
a görbe fa ismerete, megbecsülése és fölhasználása. Hiszen annyira nyilvánvaló, hogy
ha sok mindenhez a minél egyenesebb fa a jó, akkor sok mindenhez meg, görbe kívántatik! Görbe fából csináltak a bognárok és más falusi fúró-faragó emberek századokon
át príma szánkótalpakat, saroglyát, l csöt, igát, nyerget, tekn lábát, vödör hordfáját
a liút, gondolkozószék ívét, szerszámnyeleket, eke szarvát, kasza kaccsát és még sok
más, a mindennapokban fontos, célszer! eszközt. A bárhol megtalálható, jó ív!, félbe
hasított görbe fa párban lév , szimmetrikus darabjai is tökéletesen alkalmasak voltak
az említett szék elemeinek elkészítésére. És görbe fát – tudjuk – a görögök is használtak jellemz en pl. a hajóbordákhoz, gerinchez, ezért az, a széknél sem hagyható
Þgyelmen kívül! A fa, görögöknek is fontos anyaga volt. A kutatók bebizonyították,
hogy a görög épületek alapanyaga el ször fa volt és csak kés bb tértek át a k építésre,
a k szarkofágok mintái pedig ácsolt faládák voltak.
Lépjünk tovább el re, a szerszámok történetében! Biztosan tudjuk, hogy a római
kultúra alapjait adó, s a történészek által egyre többre becsült etruszkok tudtak gyalulni, esztergálni és jó érzékkel használták a proÞlgyalut is. Volt vessz fonatú karosszékük, bútoraikat ügyes, jól képzett mesterek készítették.
A római falképek bels terei, ajtói, falburkolatai bútorai kényelmes, stílussá érett
nyugodt formákról tudósítanak, amiknek természetes feltételei a m!helyek. Meghökkent en gazdag a régészeti leletekb l kirajzolódó kép is: fejszék, többféle f!rész, kés,
vonókés, rönkhasító kés, simító- és aljgyalu, lapos-, homorú és lyukvés , kanál, spirál
és központfúró, körz , f!részfoghajtogató vas az így összegy!lt és a fa megmunkálására alkalmas, vagy ide tartozó szerszámkészlet. (6. kép) Az ábrázolások pedig,
a teljes technológiai folyamatot átfogják. (7. kép)
Róma bukásával széthullott a világbirodalom nyugati fele, s az érintett területen
nem csak az általános kulturális szint süllyedt mélyre, hanem minden mesterség,
s köztük a famegmunkálás is nagyot vesztett.
A népvándorlás nehezen áttekinthet , kevés emléket hagyó századai során nem
tudjuk, hogy mely mesterségek, ismeretek, szerszámok vesztek el, és melyek szorultak csupán vissza Európa egy-egy eldugott sarkába, szigetére vagy kolostorába.
A lassan rendez d viszonyokat majdnem végzetesen feldúló tengeren érkez normannok és a valamivel utánuk, a keletr l érkez magyarok nem csak a rablást, pusztítást, fosztogatást hozták magukkal, hanem az életmódjukhoz tartozó tárgykultúrát is,
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6. kép: Famegmunkáló szerszámok egy római sírkövön (Kr. u. 90 k.)
7. kép: Asztalos m!veletek egy római aranybetétes pohárról: f!részelés, faragás fejszével, fúrás,
vésés, gyalulás, faragás kapaccsal (Kr.u. 1. sz.)

a szükséges mesterségekkel együtt. A viking hajók és épületek, a magyarok sátra, íja,
nyerge, mind csúcstechnológiával, a legmagasabb mesterségbeli tudással készültek.
Kár, hogy f leg pusztításra használták, használtuk ket – bár lehet, hogy anélkül
nem lehetett volna, megtelepedni, a Kárpátok között megmaradni…!
A megpróbáltatások között is magukra találó népek új birodalmi keretek között,
er s uralkodók védelme alatt kezdték meg Európa fölépítését.
A fa feldolgozására az élet minden területén szükség volt. A középkori ábrázolások
közül több mutatja, a rönk hasítását, megfaragását, rönk vagy palló fölf!részelését.
A szerszámkészlet els nézésre szerény, – de nem hiányos, hanem a szükséges minimum. Ez azt mutatja, hogy valamilyen formában bizonyára élt, és fennmaradt az antik
örökség. A szerszámok tovább tökéletesedtek, ismerték a legalkalmasabb munkamódszereket, az alapanyagokat, és azok tulajdonságait is. Tudták a tömegek, hogy dolgozni kell, és dolgoztak.
A fakitermelés hosszú évszázadokig csak fejszével történt. A ledöntött törzseket
szintén fejszével tisztították meg az ágaktól, és a rönk feldarabolásának szerszáma is
még sokáig a fejsze volt. A 12-13. századi ábrázolásokon a rönkök és a gerendák vége
rendszerint egyenes, ami már f!résszel való darabolásra utal. Ez a m!velet a rönköket
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8. kép: Deszkaf!részelés keretes f!résszel (mozaikkép, Szicília, 1200.k.)

legalább kétszeresen átér , kell en hosszú és széles f!részeket kívánt. Az ilyen, szokatlanul nagy f!részeket, a közelmúltig, erdei f résznek mondta a köznyelv. A hasítással és faragással történ feldarabolás mellett hamar megjelentek a hosszirányú
vágásra való f!részek. A rönköt bakra emelték, és úgy vágták föl rajta, meg alatta álló
munkások hosszú, nagyfogú f!résszel pallókra, vagy deszkákra. (8. kép) A f!rész
lefele vágott, fölül egy, alul egy, vagy két munkás húzta. A kívánt, minél egyenesebb
vágás nyomvonalát el re bejelölték. Ennek segédeszköze a zseniálisan egyszer! csaptató zsinór, és a festék volt. A kívánt osztást el ször felrajzolták a rönk két végére,
majd a festékes zsinórt a kiválasztott pontok között kihúzták. (9. kép) Ezután a zsinórt
fölcsippentve, húrként megfeszítette valamelyikük, amit elengedve az a fára csapódott
és vonalat hagyott maga után. A jelet esetleg a másik oldalra is rácsapatva, a vágási
irány már követhet , ellen rizhet volt. A bekezdés után már ment, ha húzták, de egyegy vágást végigvinni sok és nehéz munka volt. Egyszer!bb, és gyorsabb lett volna
a rönköt fölhasogatni, de az meg nem igen adott egyenes, síklapu darabokat. Minél
hosszabb, minél görbébb és csomósabb volt egy rönk, annál kevesebb használható darabot lehetett hasítással kivenni bel le. Embernél magasabb – hosszabb – rönköt már
nem volt jó hasogatni, hanem érdemesebb volt vágni, azaz felf!részelni.
Évszázadokig próbálkoztak az egyszer!, de esetleges hasítással, végül mégis
a sokkal munkásabb f!részelés gy zött. Igaz, hogy cserébe annál több, szabályos alakú, vastagságú és kalkulálható számú szelvényt kaptak. Meg is érte hát annyival
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9. kép: Érczúzó tengelyének szerkesztése a rönk vágáslapján (G.Agrcola, 1550 k.)
többet dolgozni! A kézzel végzett hosszirányú f!részelést pedig, – ami száz éve még
Magyarországon is szokásban volt, – a két m!velet hasonlósága miatt máig hasító
vágásnak mondjuk. A Kárpátokban, a hatalmas erd k között a XIV. században t!ntek
fel az els deszkametsz malmok, melyek folyton gyarapodó számát a történészek,
a XIX. sz. második felében 5-6.000-re teszik. Hiába dolgoztak azonban tavasztól
szig, a piaci igényeket nem bírták kielégíteni. Az 1900 körül, szerte az országban
dolgozó mintegy 60 g zf!résztelep sem gy zte a tempót. Minden kevés volt!
A régi fás mesterségek egy másik, nagy része azonban szinte végig a régi utat járta.
Hasítással és faragással dolgoztak hagyományosan az ácsok, a malomépít faragómolnárok, ugyanígy, hasítással készült a kádároknak a dongája, így dolgoztak
a bognárok, a kocsigyártók, a kerekesek, és nyergesek, vegyesen hasítással-faragással
és f!részeléssel is, a hajóácsok. (10. kép)
A f!részelt fa, alapanyagként a bútorok, ajtók, ablakok, padló, tehát az asztalosmunkák felé vezet. (11. kép)
Az egyes mesterségek, így a fával dolgozók is a középkor végét l céhekbe tömörültek, ahol kisebb-nagyobb, zárt szakmai közösségek alakultak ki. Ez, a piaci pozíciók megszerzése mellett jó hatással volt az egyes szakmák bels fejl désére, a min sé
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10. kép: Ács, és szerszámai (A.Cominius, 1650)

gi munka biztosítására és az inasok képzésére is. A mesterlegények vándorlása kitágította látókörüket és egész Európában biztosította az újdonságok átvételét, a szakmai
tudás áramlását. A kézm!ves mesterségek, ebben a XIX. század második feléig tartó
id szakban jutottak fejl désük zenitjére. Szakmai megoldásaik kiforrottak, szerszámkészletük kifejl dött, termékeik jó min ség!ek, megbízhatók voltak. A XVIII-XIX.
század fordulójától er söd és mindjobban érvényesül ipari forradalom pedig

11. kép: Asztalos/szökrönyös és esztergáros m!helye, és szerszámai (A.Cominius, 1650)
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lassan, megállíthatatlanul morzsolta fel a fejl dés által meghaladottakat ugyanúgy,
mint a kézm!vesség évszázados értékeit. A folyamat, egészen még ma sem zárult le.
Az ipari forradalomnak volt egy, a kézi szerszámok szempontjából különösen fontos, de részleteiben máig sem ismert újítása. A gépek születésének és munkába állításának természetes következménye volt a régi m!helyek üzemmé, gyárrá fejl dése, és
ebb l következ en a korábbi munka megváltozása, átalakulása. A szerszámokat érint
változást az hozta, hogy meglep újdonságként addig sosem volt, szerszámkészít
gyárak is születtek. Azel tt természetes volt, hogy az asztalos maga csinálta a szerszámait. A szerszám farészeit biztosan , s legfeljebb a kést csináltatta lakatossal, kováccsal vagy a késessel. A szerszámkészlet így a mesternek nem csak munkaeszköze,
hanem büszkesége is volt. Nézzék, én ilyen szerszámokat csinálok magamnak –
a munkáim pedig még ennél is szebbek! A régi gyaluk tokján a célszer! formákon túl
díszít faragás, monogram és évszám is szokott lenni. (12. kép)

12. kép: Tapaszalj/gittfalc gyaluk kínálata egy szerszámkészít gyár kínálatából (O.Skrivan,
1908)

20

FAMEGMUNKÁLÓ KÉZISZERSZÁMOK

A fafurdancsokon, f!részkarokon, derékszögön, sarkallón, mértéken már csak egyre
egyszer!bb faragás, esetleg csont, vagy réz berakás, a vés k nyelén pedig talán csak a
szükségesnél jobb gy!r!. Mind a biztos szaktudás, és a szerszám iránti szeretet és
a megbecsülés jelei.

13. kép: Díszesen faragott, névvel, évszámmal jelzett simítógyalu „Kovats, 1780”

Ahogy a XIX. sz. második felét l fejszét, bárdot, szekercét, f!részt, gyalut, vés t,
fúrót, gyalupadot, szorítókat már kereskedésben is lehetett kapni, a díszítés elapadt.
Egy-egy monogram, évszám még el fordul, de más semmi. Az már nem a mester
maga munkája volt, akkor azt már nem való sajátként faragni...
A szerszámgyárak egyrészt szépen és jól dolgoztak, késeikhez a legjobb acélokat
használták, tehát príma szerszámokat készítettek, másrészt folyamatos fejlesztésekkel
el bb-utóbb a szerszámok minden elképzelhet változatát kitalálták, megcsinálták és
árulták. Ez már a t kés fejl dés igazi piaci versenye volt, a vev kért. Kíméletlen min ség, újdonság- és árverseny volt, amit meggy z en bizonyít a gyárak által bejelentett szabadalmak sora. (12. kép)
Vásárlóik még évtizedekig azok a f leg kézzel dolgozó mesterek voltak, akik így,
a korábbiaknál jobb szerszámmal dolgozhattak, de igazából már nem egymással, hanem a gépekkel versenyeztek, – hosszú távon kilátástalanul.
A sorozatgyártás természetes velejárója, hogy pl. proÞlgyaluknál a közkedvelt,
bevált mintákat gyártották és árulták. Ez fejl désként is értelmezhet az egyik oldalról, ám a másik oldalról nézve mégis szomorú. Szomorú, mert az egyes m!helyeket
jellemz , generációkon át használt számtalan régi és egyedi proÞl, amik segítségével
egy-egy bútort és m!helyt biztonságosan lehetett azonosítani, egy-két generációnyi
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id alatt elt!nt, örökre elveszett.
A fennmaradt szerszámok zöme, ebb l a korszakból származik.
Saját készítés!, 150-250 éves míves darab ma már csodaszámba megy. (13. kép)
Szerszámra nem költ ügyes, de iskolázatlan kézb l kikerült 100-150 éves darab még
akad, a többi pedig már gyári, vagy így-úgy összeügyeskedett szerszám. Egy régi
szerszám lehet príma, jó, vagy „na, éppen hogy”, de lelke csak azoknak van, amelyikhez hozzányúltak, csináltak rajta valamit, mert azoknak egyénisége van. Azok, még
romjaikban is kedvesek, elragadók!

14. kép: Bárdok, vonókések, tisztítófejszék a kiállítás egyik fali tárolójában

Kiállításunk ezekb l válogatva utal vissza az egyes szakmákra, vagy azok egy-egy
m!veletére, m!veletcsoportjára.
A följebb sokat emlegetett fejszefélék közül csak egy kisebb db került a bognárszerszámok közé, de az egyik fali tárolóban szekerce, és díszesen kivert faragóbárd
látható ács tisztítófejszékkel, vonókésekkel és egy ritkábban látható zsindelyhornyoló
kacorral együtt. (14. kép) A fejszefélékkel rokon, az asztalosm!helyekb l már több
mint kétszáz éve kikopott, rövid nyel!, s a tekn vájó kapacsokhoz hasonló szerszám.
Ezeket az egyik falfülkében mutatjuk be, egy keresztfejszével és faragó kalapáccsal
együtt. (15. kép)
A fúrók is a legrégibb szerszámok közé tartoznak. A fúrókat, a m!helynyelv két
csoportba sorolja: vannak a hegyes szeg-, vagy cigányfúrók, és a hengerszer! lyukat
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15. kép: Tekn vájó kapacsok a kiállítás egyik falfülkéjében
16. kép: Furdancsok és amerikáner a kiállítás egyik falfülkéjében

fúró fenékfúrók. Ezeken belül több fúróforma létezik, de a különbség, gyakorlati
szempontból mégis csak annyi, hogy a fúróhegy átmegy-e a deszkán, mint a szegfúró,
vagy nem? Takart csapoláshoz hasonló furatot csak fenékfúróval lehet készíteni. Láthatók a fúrást könnyebbít fa- és vasfurdancsok, valamint fogaskerék áttételes amerikánerek is. (16. kép) F!részek közül ács keresztvágó f!rész, deszka-, vagy furnérvágó
keret (klopcóg), keretes és rókafark f!részek, illeszt , furnérvágó, fa- és acélkeretes
lomf!részek láthatók a kiállításon. A f!részek választéka még így sem teljes, mert ennek a szerszámnak is szinte áttekinthetetlenül sok változata ismert. (17. kép) A vés k
között láthatók lapos- és lyukvés k, szobrász-, és pántvés k. A bemutatott anyag érdekessége a rajtuk megjelen védjegyek imponáló gazdagsága! (18. kép) A változatok
lehetséges teljessége itt sem látható, mert az esztergályos vés k zöme a szakma külön
vitrinében található, ahogyan a füles vés meg a bognárszerszámok között.
Leggazdagabb szerszámcsoport a gyaluké. F feladata a fa felületének minél tökéletesebb, simára való munkálása. Az erre való gyaluk, egy önálló vitrinben tekinthet k át. A sor, az üvegpolcon a kissé ívelt él! nagyoló- vagy sropp gyalukkal kezd dik,
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17. kép: F!részek a kiállítás egyik fali tárolójában
18. kép: Vés k, a kiállítás egyik fali tárolójában

amit innen, onnan, a szálakra ferdén használnak. A gyaluk mögött egy így gyalult
deszkadarabot is bemutatunk. A f!résznyomot szokás vele eltüntetni, és így el készíteni a felületet a simító gyaluhoz. Ez az egyenes él! szerszám használatos egyes, vagy
kettes késsel, azaz forgácstör vel. A hosszú felületeket és a toldásra váró
padlódeszkák élét ereszt gyaluval (ropánt) is meg kell tolni, hogy az illeszkedés egészen hibátlan legyen! Ebben is van egyes (szimpla) és kettes (dupla) késes változat.
A duplakéses a vitrinben alul és hátul, 1900 körül készült angol szabadalom. Ajtók
és ablakok illesztésére (pászítás) használták a vékony tokú, síkban dolgozó párkány-,
vagy szimszgyalut, ami készülhetett egyenes, vagy ferde késsel, szimplán, vagy
duplán. Keményfák utolsó simítására való az alul látható, fémtokos tisztító-, vagy
citling-gyalu. Síkban dolgozik, de furnérozás alá érdesíti a felületet a meredeken álló
kés! fogas-, vagy cangyalu. Tömör keményfa, vagy furnérozott felületek legÞnomabb
tisztítására valók a színl pengék (cizlingek), és szintén síkban dolgozik a legjobban
az antik képekre emlékeztet parketta-gyalu, vagy csirkász. Végül pedig képkeretek
sarkalt darabjainak meggyalulását segíti a gyaluláda, vagy zugolya. (19. kép)
Az asztalosság egyik si megoldása a hevederléces lapmerevítés. Ennek szerszá
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19. kép: Sík felületet adó gyaluk tárója
20. kép: A hevederezés szerszámai

mait mutatja be a következ vitrin. (20. kép) A bemutatott szék ül lapjába el ször
a föls polcon látható heveder-, vagy grótf!résszel kell bevágni az árok mélységét.
A fölösleg nagyobb részét vés vel takarítjuk ki, aztán az árkot a f!részek mellett látható alap-, vagy grundgyaluk egyikével lehet kitisztítani. A lapot merevít hevederléc
széleibe gerincgyalu vágja bele a fecskefarkú grótot, hogy végül a lécet beütve megbízhatóan tartsa síkban az ülést. A gerincgyalu lehet egyszer!, állítható, és el metsz
késsel fölszerelt.
Speciális gyaluk az aljat (falc) és árkot (nút) vágó tagozatgyaluk. Az aljgyaluk is
lehetnek egyszer!ek, egy- vagy kétoldali, merev, vagy állítható vezetékesek. Egyenes,
vagy ferde késesek, el metsz vel dolgozók. Az árokgyaluk is oldal és mélységhatárolóval teljesek. A határolót a m!helynyelv falnak, az állítási lehet séget pedig csavarnak mondja. Az egycsavaros az egy, a kétcsavaros pedig két irányból állítható. Ezeket
a gyalukat is egy teljes vitrin mutatja be. (21. kép) A föls polcon aljgyalukat látunk
az egyszer!t l az egy- és kétcsavarosokon át egy fémvázas Stanley gyaluig, az alsó
polcon lév sor egy fordítható parkettgyaluval (nút-fédergyalu) indul, s egy és kétcsavaros árokgyalukkal folytatódik. A sor el tt látható a kiállítás legöregebb, 1762-es
évszámot visel darabja, egy egycsavaros árokgyalu.
A negyedik gyalus vitrin föls polcán az ablakkészítés alapszerszámai, a tapasalj,
vagy gittfalc gyalukból összeállított sorozat látható. Ezek olyan kett s gyaluk, amiknek egyik oldala az üvegaljat, másik oldala meg az alj bels oldali mintáját gyalulja
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21. kép: Alj- és árokgyaluk
22. kép: Tapaszalj és proÞlgyaluk

bele az alkatrészekbe. Lehetnek merevek, vagyis kötött anyagvastagsághoz valók,
vagy állíthatók, amikor adott határok között változhat a szárnydarabok vastagsága. T lük jobbra a középen felnyíló szárnyak ütköz lécének kigyalulására való
slaglécgyaluk, az alsó sorban pedig különböz mintát adó párkány- és kelel gyaluk
láthatók. (22. kép) ProÞlgyalukat mutat ezen kívül még egy teljes fali vitrin is.
Az esztergályos és bognármesterség legfontosabb szerszámaiból összeállított válogatás egy közös vitrinben látható. Fels polcán esztergályos vés k, mér körz , menetfúró és menetmetsz k sorakoznak két gyártmánnyal, egy tiszafából készült hordócsappal és egy szorító csavarral együtt. Az alsó polcon fejsze, vonókés, fa- és vastokú
hántológyaluk, küll állításhoz való füles vés k, a küll véget kidolgozó két egységb l
álló bokázó gyalu, s a polc másik végén a hintókészít k alig felismerhet korba gyalui
vannak. (23. kép)
A kádárság sajátos gyalukészlete a háromlábú taszító gyaluktól a csinvágó-,
fenékkoszorúzó-, küls és bels tisztító- és porzógyalukig, dongamér sablonokkal
együtt, egy külön asztalon kaptak helyet, egy ácskörz , derékszögek és sarkallók mellett.
Az asztalosm!hely segédeszközei: tartalék gyalukések, harapó, lapos, és csíp fogók, csavarhúzók, köször! és fen kövek, citling felhúzó acélok, f!részmetsz kaloda,
f!részfoghajtogató fogók, f!részreszel és enyvf z edények szintén egy vitrinben
találhatók. (24. kép)
Egy másik asztalon az enyvezésnél használt csavarszolgák, fa csavarszorítók,
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23. kép: Esztergályos és bognárszerszámok
24. kép: Az asztalosm!hely segédeszközei

századeleji vas pillanatszorítók láthatók. Külön vitrin mutatja be a régi szakkönyveket, szerszám- és gépkatalógusokat, mintalapokat.
Végül pedig egy különlegességre hívom fel hallgatóim Þgyelmét. Céhünk alapító
elnöke, Recska Endre faipari mérnök, a famegmunkáló szerszámokon található védjegyek kutatója és gy!jt je. Levéltári és szakkönyvtári kutatások során föltérképezte
az általa talált védjegyeket használó vállalkozásokat, szerszámgyártó üzemeket, gyárakat. Ezek adatait, termékeit, m!ködésük helyét, id határait összegy!jtötte és rendszerezte. Munkájának eredménye egy ebben a tárgyban egyedülálló, katalógusszer!
szakkönyv, melyb l a szerszámgy!jt k máshonnan nem, vagy csak nagyon nehezen
megszerezhet adatokhoz juthatnak. A könyv összeállítása mellett a szerz elkészítette az egyes védjegyek másolatait, melyek szintén láthatók a kiállításon.
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Summary
The varied usage and application of the wood naturally developed the tools which
can be worked with. The work and experience brought it into maturity in hundreds or
thousands of years. It shaped its tools, the needed professional techniques, professional
skills and the basics of those crafts that became independent later.
The invention of the wheel is very important in the history of the convention of
timber. There is a big difference in level of the wheel that is constructed with planklike splits and the spoke wheel. As we know, the wheel is made from the Þrst wood, it
is a real engineering construction.
The boats’, ships’ and galleys’ complexity, that fulÞlls various conditions, is
also very important, however, they were constructed with rude tools for the eyes of
the modern men. It would be a long list if we tried to write which tools, personal
belongings, built constructions, military and transport conveniences were made of
wood in the last hundreds and thousands of years, and how far-reaching the tools that
are used for their working are.
The presentation is about the development of the tools that were used for the
completion of the simple and rustic frameworks and the creation of more and
more precisely worked joiner and turner masterpieces. The spectacular temporary
exhibition of the collection of the tools of the members of the Hungarian
Woodworking Guild in the Forestry Museum also helped to understand the
presentation.
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1998 – 2010
Pauló Tamás
faipari mérnök tanár

A faipar egyik nagy jelent ség! találmánya a gótika idején a f!részmalom felfedezése. Els említése, illetve ábrázolása a francia építész, Villard de Honnecourt vázlatkönyvében található. A dátum: 1235.
Az ábrázolás a kornak megfelel en nem igazán pontos, inkább csak jelzés érték!.
Viszont jelzi, hogy a víz energiáját már nem csak gabona és egyéb termények rlésére,
hanem farönkök hosszanti szeletelésére is lehetett használni. A f!részmalmok tényleges oklevél és adózási említése Európában a 14. század második felére tehet . Magyar
területen a 15. század els felében jelennek meg a f!részmalmok.
A gótika idején megindult nagyarányú városépítési hullám, amely a reneszánsz
id szakban csak er södött, rengeteg fát, els sorban jó min ség! pallót, deszkát igényelt. Az igényt növelte az egyes országok hajóépítési hulláma is. Ebben az id ben
kezdték a tengerparthoz közeli hatalmas erd ségek pusztítását.
A korábban kézzel hasított, majd bárddal és vonókéssel megmunkált anyag nagy
faanyagveszteséggel és energia befektetéssel járt, ezért csak a faipar sz!k területén
használták (hordógyártás, ácsolt bútorgyártás). A rönkök deszkává f!részelése emberi
energiával, kézi f!résszel, bakra emelve pedig szintén nagy energia befektetéssel és
alacsony kapacitással m!ködött.
A víz energiájával m!ködtetett f!részel szerkezetek kb.20-30. szoros mennyiség!
deszkát voltak képesek gyártani, meglehet sen pontos vastagsággal és méretben.Szerkezeteik technikai f - és részletmegoldásaik a középkor végére már kialakultak és kb.
500 éven keresztül alig változtak valamit.
Építési és szerkezeti anyaguk szinte teljes egészében fa. Az épületek zömmel feny b l készültek zsindely- vagy deszkaborítással. A víz bevezet csatorna szintén
hasonló anyagú. A vízkerék többnyire szintén feny , mivel így is kb. 30 – 40 évig
tudták használni. A kopásnak és dinamikus igénybevételnek kitett alkatrészeket pedig
tölgy, gyertyán, bükk, k risfából a fogaskerékhajtásoknál a fogakat esetenként
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1. kép: Az els ábrázolás -1235

gyümölcsfából (szilva, alma) készítették.
Fémb l csak a legszükségesebb alkatrészek készültek:
! A f!részlap a befogó kengyelekkel
! A tengelyvégek
! A külpontos forgást biztosító csapos tengelyvég (görbevas)
! Az el toló m! kilincsm!ve
A 19. század során, a fémkohászat valamint a gépgyártás fejl désével egyre több
fém alkatrész épült a f!részszerkezetbe. (pl. vas f!részkeret). A 20. század elejét l pedig szinte teljesen öntvényb l készült keretf!részgépeket is m!ködtettek vízhajtással.
A 20. század els évtizedeit l kezdve Európa szerte átépítették a hagyományos fából készült vízkerék hajtást a kevesebb karbantartást igényl és nagyobb hatásfokkal
m!köd turbinahajtásra.
A Székelyföldön, kutatási területemen azonban több száz évre visszamen en szinte
semmi változás nem történt. Maradt a 99%-os fa felhasználás a f!részmalmok építésénél, a fából készült vízkerék és f!részberendezések. A terület gazdasági elmaradottsága, és a hagyományos erd gazdálkodás konzerválta a f!részelés si technológiáját.
Igaz ugyan, hogy a 19. század végét l néhány nagyobb f!részüzem létrejött (pl. Kommandó), ahol kisvasút, sikló és g zgépek segítették a fakitermelést és feldolgozást.
A Székelyföld egészét tekintve azonban az erd k nagyobb része kis területekre osztva
magántulajdonban vagy településekhez kapcsolódva ún. közbirtokossági tulajdonban
maradt.
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Az erd s vidékeken szinte minden településen volt 2-5 f!részmalom. Nagyobb településeken pl. Gyergyószentmiklóson 10-12 f!részmalom m!ködött a jó néhány lisztel malom mellett. Voltak viszont olyan városok is, ahol egyáltalán nem volt f!rész,
pl. Székelyudvarhely. Ide a deszkát is és a bútorokat is a környékb l hordták. Voltak
olyan falvak, ahol szinte csak rönkfeldolgozással foglalkoztak.
A Hargita egyik oldalgerincén a 860 m magasan fekv Szentegyházán az 1906-os
jegyzék szerint több mint 50 f!részmalom üzemelt. Innen a külön foglalkozást jelent szekeresek hordták vásárokra, építkezésekre, vagy a kifejezetten bútorgyártásra
szakosodott falvakba. Pl. ilyen a szentegyházától kb. 30km-re, az Erd vidék peremén
lév Vargyas. Az itt él Süt család az 1600-as évekt l kezdve foglalkozott festett és
esetenként faragott bútorok gyártásával. A család ma él leszármazottai büszkén !zik
ma is régi mesterségüket.
Kiemelt terület volt deszkametszési szempontból a Gyergyói medence, a Marosvölgye, a Csíki medence – f leg Csíkszeredától északra az Olt folyó mentén.
Az elmúlt évszázadokban nagyon sok oklevél, adományozó és adóslevél, engedély,
peres papírok foglalkoznak a f!részmalmokkal, jelezve ezek fontos gazdasági szerepét.
A f!részmalmok gyakran egy-egy család tulajdonát képezték (pl. Tankók f!része,
Nagy András f!része stb.) Speciálisan Székelyföldi megoldásnak számít az ún. cimborasági tulajdon. Ebben az esetben nem egy, hanem 2-5, esetleg 10 család közösen épített valamelyikük területén egy f!részmalmot. Ebben az esetben voltak, aki a területet
adták mások pedig az anyagot, egy-egy fontosabb alkatrészt. Volt olyan, aki
a munkájával járult az építéshez.
Az építéssel megbíztak egy, a témában nagy tapasztalattal rendelkez f!részmolnárt, aki mind a talajmunkákat, a malomárok és a hozzá tartozó zsilipek építését,
a f!részpajta épületének és a „benne való” szerkezetnek az elkészítését vezényelte
az anyagok erd n történ kiválasztásától kezdve az építésen át a beüzemelésig. Egyegy komolyabb f!rész építése hónapokat vett igénybe. Az ilyen f!részek használatát
rendkívül szigorúan és igazságosan szabályozták. A tulajdonosok számától függ en
egy-egy család „vágási ideje” változott. A vágás sorrendjét sorsolással döntötték el,
ezt esetenként évente változtatták. A vágási jogot örökölni lehetett, el lehetett adni,
vagy bérbe lehetett adni. Az aktuális használó köteles volt a f!részt átvett állapotban,
megfelel karbantartás után átadni a következ használónak. Mivel a f!részek hasz-
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nálatának lehet sége nagyban függött az id járástól (pl. korai és esetenként hosszan
elhúzódó tél, befagyott vizek, vagy nagy szárazság esetén vízhiány), ezért a használatra vonatkozó rendelkezések ezt is szabályozták.
Az 1920-as évekt l kezdve a politikai helyzet és a gazdasági bizonytalanság miatt
a hagyományos vízhajtású f!részmalmok száma lassan apadni kezdett. A több száz
f!részmalom száma 1-2 százra csökkent.
A két háború között villanymotorral m!ködtetett f!részüzemek jöttek létre, melyek
konkurenciát jelentettek a már korszer!tlen, kis termelékenység! vízif!részek számára. A tulajdonosok már nem els sorban eladásra, hanem saját célra f!részelték a
rönköket. A bútorgyárak számának növekedése nem kedvezett a vidéki asztalosmestereknek, ami szintén a f!részmalmok szükségességét csökkentette.
A végs döfést az 1948-as államosítás jelentette. Ekkor a magántulajdonban lév
„t kés kizsákmányolásra alkalmas” f!részmalmok m!ködését betiltották. Sok helyen a
bennük található minimális vasalkatrészt is begy!jtötték.
A teljesen m!ködésképtelen f!részmalmok egyszer! pajtaépületét jó esetben más
célra használták fel, fás szín, raktár lett bel le. Rosszabb esetben a karbantartás nélküli faszerkezetek elkorhadtak, a lajban kin tt a f! és a gaz, a vízkerék „leromlott”.
A több száz f!részmalom a Székelyföldön lassan a feledés homályában merült.
A Romániai néprajzi, népi ipari kutatások megindulása a 60-as években néhány f!részmalom megmenekülését jelentette. A szabadtéri múzeumokba kerültek a székelységhez hasonló kultúrájú román és szász falvak f!részei. A Bukarest melletti múzeum,
a Kolozsvár városában lév gy!jtemény is birtokol ilyen szerkezeteket. A Nagyszeben
közelében lév Astra múzeum 4 komplex f!részmalom blokkot tulajdonol.
A Székelyföldön a székelykeresztúri Molnár István Múzeum kertjében a hetvenes
években került felállításra egy Kápolnásfaluról átszállított szép f!rész.
Ezekben a múzeumokban megtaláljuk mind a kisméret! (50-60cm) vízkerékkel
m!ködtetett áttétel nélküli (un. Velencei vagy talján) f!részmalmokat, melyeket
a sebes folyású, kis vízhozamú patakokra telepítették, mind a 3-4 méter átmér j! vízkerékkel hajtott, fogaskerék, vagy lapos szíj áttétellel gyorsított forgású, ún. ausburgi
f!részmalmokat.
A 60-as évekt l kezdve több tanulmány született a vízienergia felhasználásának
története témakörében. Így a lisztel malmok, posztóványolók, gyapjúmosók, érczúzók, kallók vasver k és nem utolsó sorban a f!részmalmok emlékeit összegy!jtötték,
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rendszerezték. Sajnos addigra már tárgyi emlék csak töredékesen volt található.
A leírások, fotók száma kevés, az adatközl k pedig egyre kevesebben voltak fellelhet k.
A Székelyföld igen karakteres tájegységei néprajzi anyagának egyik legnagyobb gy!jt helye a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Þliáléja az
Alsócsernátonban található Hasszmann Pál Múzeum, ahol a háromszéki népi kultúra
teljes vertikumát gy!jtötték és gy!jtik ma is az alapító Þai és unokái valamint családtagjaik.
A Gyergyói-medence néprajzi kultúráját gy!jtötte hatalmas energiával Tarisznyás
Márton néprajzkutató. " kezdeményezte a medence vízhajtású szerkezeteinek feldolgozását is. A Gyergyószentmiklóson lév (ma az nevét visel ) városi múzeum udvarán létrehozott mini néprajzi gy!jteménybe került egy Remete-Eszeny n fellelt f!részmalom is. 1980-ban bekövetkezett halála után Márton László kezdeményezésére
és segítségével került el ször kiadásra 1982-ben Tarisznyás Márton több tanulmánya
„Gyergyó történeti néprajza” címmel a romániai Kritérion Kiadó gondozásában.
Második, magyarországi kiadása az eredetivel azonos változatban a 90-es évek
elején jelent meg. A könyv azóta a témával foglalkozók legfontosabb alapmunkája.
Személyes kapcsolatom a székelyföldi f!részmalmokkal 1998 nyarától indult. Egy
10 napos Székelyföldi nyaralás egyik szokásos programja, a Gyilkos-tó meglátogatása
kapcsán ismerkedtem meg Portik Sándor fest m!vésszel, aki saját – többek között
gyönyör! malom témájú – linómetszeteit és festményeit árulta a tó partján. A hoszszabbra sikeredett beszélgetés kapcsán kiderült, hogy nem csak a környék vízhajtású
lisztel malmait, hanem korábban egy f!részmalmot is rajzolt, festett. A többé – kevésbé pontos helybehatárolás után rövid keresgéléssel megtaláltuk az si szerkezetet.
A Gyergyószentmiklóstól délre fekv település Vaslábbal régen egybeépült Heveder
nev! falu azonos nev! pataka mellett állt a láthatóan nagyon régi f!részmalom. Egyszer! fa pajtaépület deszkafedéssel. El l nyitott oldalához két rönkön lehet felgurítani
a f!részelend anyagot, deszkával fedett hátoldala mögött ott a hosszú laj és gyönyör!,
3 méter átmér j! vízkerék.
A kíváncsi nézel dés és fotózás közben el került az addig a mez n dolgozó gumicsizmás tulajdonos is: Bencze Ágoston azaz Guszti. A hatvanas évei közepén járó
tulaj szinte kérdezés nélkül, büszkén mutatott meg mindent.
A f!részmalmot az ükapja építette az 1860-as évek közepén. Azóta persze többször
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kellett felújítani, hiszen mindene fából készült, de szinte minden porcikájában eredeti. Az utolsó felújítást – a vízkerék újjáépítését – Guszti édesapja halála után egyedül
végezte.
Fantasztikus élmény volt számunkra, ahogy a lappancs felemelése után a víz
a hatalmas vízkerék lapátjaira futott és az szép lassan, komótosan elindult, majd egyre gyorsulva felvette a „hatalmas”, percenkénti 25-ös fordulatot. A rönkkocsira rögzített 4 m hosszú rönköt az automata el tolóm! kb. 5-6 perc alatt végigf!részelte. Több
száz éves technika a 20. század végén. Elég abszurd. A Székelyföld akkor egy kicsit
még olyan volt, mintha itt – ott megállt volna az id .

2. kép: F!részmalom Vasláb-Heveder községben

A beszélgetést egy másnapi alaposabb látogatás, alaposabb fotózás, videózás követte. A több órásra sikeredett beszélgetés, nézel dés kapcsán felmerült bennem
a gondolat, hogy jó lenne valahogy minél többet átmenteni ebb l az antivilágból
a 3. évezredbe.
1998-ban már közel 20 éves faipari mérnöki diplomával és 10 éves szakközépiskolai tanári gyakorlattal láttam erre reális lehet séget. A 90-es években diákok közrem!ködésével már készült 3 kiállításom, amely a faipari szerszámok fajtáit és azok
sokszín!ségét mutatta be, így arra gondoltam, hogy ez most is fog m!ködni.
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1999 tavaszától kezdve a szervezési munkát, szeptemberre sikerült annyi pályázati
pénzt összegy!jteni, hogy 13 diák és még egy kolléga kíséretével kijutottunk a Székelyföldre. Szentegyházán szálltunk meg és onnan utaztunk több alkalommal a kb.
70 km-re lév Vasláb-Hevederre a Bencze féle f!részmalomhoz. A felmérés 4 napja
alatt elkészült több tíz méretezett vázlat, több 100 fotó és kb. 3 órányi videó felvétel.
Emellett 2 napunk volt a Székelyföld turisztikai és néprajzi nevezetességeinek megismerésére is. Nagyon hasznos hetet töltöttünk a Székelyföldön. A felmérés eredményeképpen néhány végz s diák elkészítette vizsgamunkaként a f!részmalom M=1:10 arányú m!köd képes modelljét is 3 példányban. Az egyik ma is a Kozma Lajos Faipari
Szakközépiskola auláját díszíti, a második Sopronba került az Erdészeti Múzeumba,
a harmadik pedig a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum gy!jteményét
gazdagítja.
A helyszínen készült fotók, valamint a Székelyföldr l és Magyarország különböz
helyeir l kölcsönkért f!részmalom modellek és egyéb tárgyi emlékek felhasználásával 2000. májusától egy hónapig m!köd kiállítást állítottunk össze „In Memoriam
Vízif!részek” címmel.
A kiállítást sok faiparos kolléga, faipart tanuló diák és hallgató látta. Jó érzés volt
látni, hogy a modern gépek világában mozgó kollégák milyen élvezettel sétálnak
a múlt emlékei között.
A felmérések alapján nagy biztonsággal meg lehetett jósolni, hogy a Bencze – féle
f!részmalom, ha nem történik a tet szerkezetével valami radikális felújítás, néhány
éven belül összeomlik. A több helyen beázó tet héjalás és alatta lév részben korhadt
tet szerkezet nehezen tartotta volna magát a télen rá nehezed kb. 4 tonna hó nyomásával szemben. Ugyanakkor a vízkerék küls csapágytalpa szintén meglehet sen
korhadt állapotú volt, így ha az megroppan, a vízkerék az iszapba süllyed és elkorhad
(mint ahogy az 2002 nyarán be is következett). Arra gondoltam, hogy a faanyagra
való kb. 70.000.- forintot megpróbálom összeperselyezni, a munkát pedig önkéntesen
jelentkez csapattal saját költségen kiutazva elvégezni.
A komoly pénzgy!jt tevékenység eredményeként a szükséges összeg 2003 kora
tavaszára összegy!lt. Azt személyesen vittem ki és adtam át a tulajdonosnak, aki
a pénzen vásárolt rönkfát a saját f!részmalmán f!részelte fel.
A munka elvégzéséhez szükséges 10 f s csapat július elején indult útnak. Kollégák
feleséggel, egykori és akkori tanítványok és barátok elszántan, sátrakkal és szerszá-
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mokkal felfegyverkezve. A két öreg mikrobusszal 12 órás út után érkeztünk a helyszínre. Sátrakban és szénapajtákban aludtunk, a Heveder - patak jeges vizében mosakodtunk. A lányok bográcsban f zött ételét ettük a kinti jó féle kenyérrel.

3. kép: Az önkéntes csapat az újradeszkázott tet elött - Vasláb-Heveder

Az el re odakészített deszkaanyag és egyéb alkatrészek felhasználásával 4 nap alatt
sikerült lebontanunk az északi oldal deszkaborítását, meger síteni a meggyengült
szarufákat, a korhadt gerendákat kicserélni.
Újjáépítettük az oromfalakat, újra deszkáztuk a tet t. Mivel a vízkerék az elkorhadt és eltört csapágytalp miatt besüllyedt az iszapba, így jókora nekibuzdulással
sikerült egy vasúti sín segítségével kiemelnünk, majd az új csapágytalp behelyezése
után újra beüzemelni a kereket.
A zárónapon megjelent a Duna Televízió riportere és operat re akik rövid Þlmes
összefoglalót készítettek a munkákról kiemelve a m!emlék felélesztésének fontosságát.
Mivel a Bencze–féle f!részmalom, mint m!emlék a Tarisznyás Márton Múzeumhoz tartozik, ezért munkánk fotó és egyéb dokumentumait minden esetben átadtuk
a múzeum igazgatójának.
2004 tavaszán új igazgató került a múzeum élére: Cserg Tibor Þatal történész, aki
nagyra értékelte korábbi munkáinkat. Tervei között szerepelt egy „Vízhajtású szerkezetek él múzeuma” létrehozása. Gyergyószentmiklós szélén a Békény patakra van
telepítve a Tinka malom, amit a múzeum a malomhoz tartozó nagy területtel együtt
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vásárolt meg. A 150 éves lisztel malom ma is m!ködik az egykori molnár családtagjai tartanak bemutatókat az ide látogató turistáknak. A terület alkalmas arra, hogy itt
több hasonló méret! vízhajtású szerkezetet helyezzenek el olyanokat, amik jó keresztmetszetet mutatnak a Gyergyói medence korábbi id szakának népi iparáról.
Az egyeztetések után négy egykori és jelenlegi diákkal 5 napot töltöttünk Cserg
Tibor és családja vendégeként Gyergyószentmiklóson.
A múzeum udvarán állt, Remete–Eserny r l a 70-es években beszállított f!részmalom, ennek statikai és szerkezeti állapotfelmérését végeztük el. Vizsgálatunkra
azért volt szükség, mert az igazgató elképzelése szerint ezt a f!részmalmot szerette
volna els ként áttelepíteni a Békény patakra.
A több napos alapos statikai vizsgálatok megállapítása szerint a több tíz éve a gyakorlatban semmilyen karbantartást nem kapott szerkezet és pajtaépület az id k során
több ízben beázott, így olyan mérv! fülledés és egyéb károk keletkeztek, amik miatt
sem a berendezés szétszedése, sem szállítása, sem újra felállítása nem lehetséges.
Ekkor merült fel a gondolat egy új anyagból épített f!részmalom – rekonstrukció
elindításáról.
Az elhatározást egy látogatás is meger sítette, melyet a csapat Remete – Eszeny n
tett, ahol még mindig áll Portik Dobos Dezs bácsi f!részmalma, igaz ez is m!ködésképtelen állapotban.
Az alapos fotózás, videózás elég anyagot biztosított a gondolatok elindításához. Az
általunk megismert és dokumentált három f!részmalom, valamint más gy!jteményekben lév hasonló szerkezetek és a vonatkozó szakirodalom tanulmányozása alapján
terveztünk elkészíteni egy, a területre jellemz f!részmalmot, amely h!en mutatja be
a múzeum látogatóinak, hogy milyen módon f!részeltek deszkát az elmúlt évszázadokban a Gyergyói medence területén.
2004 sze és a következ tavasz a terület dokumentumainak elemzésével, a pontos
helyszín kiválasztásával, valamint a meglév dokumentumok alapján a f!részmalom
tervezésével telt. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy bár a terület elég nagy,
ahhoz mégis kicsi, hogy a vizet messzir l vezetve emelt lajon végigfuttatva felülcsapós vízkerékkel m!ködtessük a f!részt. A meglév höz képest kb. 1,5 m-rel magasabban kellett volna futatni a vizet. Ez pedig kb. 100 m-rel hosszabb utat kívánt volna.
Így egy középen csapós rendszert kellett terveznünk, ami nem biztosít olyan fordulatszámot, ami a folyamatos és gyors f!részelést lehet vé tette volna.
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A megállapodás szerint az épületet és a hozzá tartozó f!résztechnológiai berendezéseket (f!részkeret, rönkkocsi, áttételek, el tolóm!) készítette a magyar csapat.
A vízkeret, f tengelyt a bélkereket és orsókereket valamint a vízbevezet csatornát Dr.
Márton László gyergyószentmiklósi mérnök csapata készíti.

4. kép: A f!részmalom vázszerkezete - Gyergyószentmiklós

2005. július elején 10 napot sikerült a 13 f s baráti társaságnak a helyszínen töltenie. A Tinka – malomban kialakított vendégszálláson laktunk. Kicsit zsúfolt körülmények között, de nagyon jó hangulatban. Néhány napig tereprendezés és a helyszín
megközelítéséhez szükséges híd megépítése folyt. Ezután foghattunk neki a 10 cölöp
leásásának. Ideális esetben enyhe lejtés! partoldal állt volna rendelkezésünkre. Sajnos
a sík terep miatt az ún. pinceszintet csak 120 cm magasra tudtuk építeni a 150-180cmes ideális magasság helyett.
A 10 cölöp zúzott k alapot kapott, hiszen az épület tömegén túl a f!részelés dinamikus igénybevételét is fel kell venniük. A cölöpökre került az a két 12 méter hosszú,
egyenként 280kg-os lucfeny gerenda, a medvetalp, amely egyben tartja az épületet és
elosztja a terhelést. Keresztirányban 7 rövidebb (4m-es) gerenda ül a medvetalpra. Ezt
borítja majd a padozat (a padlás), a járófelület. A gerendák gömbfából készültek, mint
az eredeti f!részeknél. Az egymásra lapolás nagyban növelte az épület alapszerkezetének stabilitását. A „sasok” a technológiai szint tartóoszlopai már f!részeltek, négy-
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zet keresztmetszet!ek. Az épület váza teljes egészében elkészült a 10 napos els etap
alatt. Természetesen a csapat talált módot arra is, hogy a Székelyföld nevezetességeit,
turisztikai látványosságait meglátogassa. A jó ételeket nagyrészt a múzeum igazgatója
és felesége biztosította. Igazi székely ízek mindnyájunkat elvarázsolták.
2005 nyarán még egy 7 napos etapra is sor került augusztusban. Itt már mindöszsze 8 résztvev nek sikerült kiutazni. Ekkor teljesen sikerült felállítani az épület vázát
a tet t tartó szaruállásokkal együtt, s t még az oromfal bedeszkázására és a vízvet
kötények beépítésére is sor került.

5. kép: Készül az új kerék - Gyergyószentmiklós

6. kép: Gyorsító áttételek és lapos szíjhajtás - Gyergyószentmiklós

2006- ban a magyar csapat mindössze 6 f vel és csak 1hétig tudott kinn dolgozni. Az épületvázat meger sít karpántokat építettük be és a teljes tet t bedeszkáztuk.
Minden szerkezeti elem beépítésénél ügyeltünk a hitelességre. A tet borítódeszkáza-
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ta pontosan beleillett a helyi hagyományos deszkafedések sorába. Az oromfalon pontosan olyan keresztet alakítottunk ki, mint amilyen a környék épületein található.
Volt alkalmunk megnézni, hogy Márton úr gyergyószentmiklósi üzemében hogyan
készül el a 6 m hosszú tölgy rönkb l a kb. 35 cm-es négyzet keresztmetszet! f tengely, a gerendely. A vízkerék alkatrészei a közeli faluban szintén csak a beépítésre
vártak.

7. kép: Próbaf!részelés - Gyergyószentmiklós

A gyergyói csapat az sz folyamán kialakította a vízcsatornát, beépítette a gerendelyt a vízkerékkel együtt és kialakította a gyorsító áttételek helyét.
2007-ben július els 10 napjában tudtunk dolgozni a 12 f s csapattal. Nem kisebb
munka várt ránk, mint a gyorsító áttételek fogaskerekes és lapos szíjas kialakítása,
a f!részkeret vezet inek, majd a tölgy f!részkeretnek az elkészítése és beépítése, valamint az el tolóm! összeállítása.
Nagy segítséget jelentett Cserg Feri bácsi gyergyói asztalosmester, aki a szintén
asztalos Þával a rönkmozgató kocsit és a hozzá tartozó alkatrészeket készítette el. Sok
id t vett igénybe az összes elem pontos összehangolása, beállítása is. Végül a 10. nap
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8. kép: Tarisznyás Márton díj

után kora reggel a Duna TV stábja riportkészítése közben sikerült a próbavágást elvégezni. Sajnos éppen elég alacsony volt a vízállás, így nem tudtunk üzemi sebességgel
f!részelni. Azonban így is mindnyájan nagyon boldogok voltunk. Egy el készít
szezon és három év nyári munkája után sikerült egy olyan f!részmalmot építenünk,
amely 4-500 éves technológiával f!részelte a deszkákat. A múzeum f leg oktatási
célokra tervezte használni mind a lisztel , mind a f!rész-malmot.
A tervek szerint ezen a területen még néhány vízi-energia m!ködtette szerkezetet
szeretnének építeni, ami az elmúlt évszázadokban az emberek munkáját könnyítette
meg a Székelyföldön.
Sajnos a múzeum pénzforrásai elapadtak, így 2008-ban nem tudtuk folytatni
a megkezdett munkát. Magánemberként a Székelyföldön járva 2008 nyarán vehettem
át a megtisztel „Tarisznyás Márton” díjat. Az elegáns dobozban selyembélésen fekv
Tarisznyás Márton arcát ábrázoló bronzplakettet a városért sokat tevékenyked k kapják akik a kultúra meg rzéséért dolgoznak. A felírat tanúsága szerint a plakettet Pauló
Tamás és a „Gatter-kommandó” részére készítették.
Már 2000 óta, amikor egy másik székelyföldi f!részmalomnál, Csaracsón jártam,
tervezgettük a tulajdonossal a rendkívül rossz állapotú, de sok részlete miatt megmentésre érdemes f!rész felújítását.
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9. kép: A f!részmalom bontása - Csaracsó

2009. év végén erre halvány lehet ség adódott. Az Apáczai Alapítvány olyan pályázatot írt ki, melyben magyarországi és határon túli szakiskolák közösen valamilyen
alkotó tevékenységet végeznek. Olyat, ami a két ország magyar nyelv! Þatal diákjait
közelebb hozza egymáshoz. Mintha a pályázat írója kitalálta volna a gondolatainkat.
A néhány hónapos el készítés után 16 budapesti technikus jelölt és a régi baráti
társaság, a „Gatter-kommandó” tagjai, valamint a csíkszeredai Kós Károly Szakiskola
diákjai Szén János igazgató vezetésével július els napjaiban megkezdték Csaracsón
Becze Kálmán f!részmalmának felújítását.
A nagyjából 7 munkanap alatt a társaság hatalmas munkát végzett.
A régi f!rész minden egyes elemének átvizsgálása után a visszabontáskor a még
használható elemeket félretettük. Szerettünk volna (részben anyagtakarékosság miatt)
minél több régi alkatrészt beépíteni. Sajnos a tet szerkezet évtizedekig volt olyan
rossz állapotban, hogy az alatta lév épület- és f!rész szerkezeti elemek nagyobb része korhadt, sérült.
A tartó cölöpök a patak felé es oldalon szinte teljesen elkorhadtak, viszont a vizes
talajban lév csonkok olyan jó állapotban voltak, hogy alig lehetett ket kiemelni.
A terület teljes kitisztítása után elkezdtük visszaépíteni a f!részmalmot. A faanyagot részben a tulajdonos, részben pedig Csíkcsicsó község közbirtokossága biztosítota.
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10. kép: Az újjáépítés - Csaracsó

Els lépésként helyére kerültek a 30-35 cm átmér j! cölöpök, majd ezek pontos
beszintezése után a 12 m hosszú medvetalpak, a talpgerendák. A keresztgerendák behelyezésével kialakult az alsó szint.
Sajnos a rossz id , a mindennapos es zések er sen lelassították a munkánkat.
Amíg a csapat nagyobb része az épület szerkezetein dolgozott, addig a többiek elkészítették az új vízkereket és igyekeztek rendbe hozni a f!rész még használható fa elemeit.
A 2010-es program zárásaként az elkészült alsó szint vázát lefedtük a majdani tet borítás deszkáival, a még használható elemeket behordtuk a váz alá és a tulajdonos
pajtájába.
Terveink szerint 2011 nyarán hasonló szervezésben és pályázati támogatással sikerült volna befejeznünk és m!köd képessé tennünk a f!részmalmot. Ez nagyban segí-
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tette volna a település turisztikai vonzerejét és a faipar ismét gazdagodott volna egy
technikatörténeti csemegével.
Sajnos a 2011-es pályázati feltételek rossz irányba történ változása nem tette lehet vé a kiutazást. Így a f!részmalom végs munkálatait terveink szerint 2012-ben
fogjuk befejezni más pályázati lehet ségeket és saját er t felhasználva.
A székelyföldi f!részmalom program, amely a magyar faipar több száz éves múltú
technológiáját rz szerkezetek megmentésére irányult, az alábbi eredményeket tudja
felmutatni:
! Vasláb – Heveder
A Bencze Ágoston tulajdonolta f!részmalom felmérése (1999.), m!köd képes modelljeinek elkészítése. A f!rész részleges felújítása (2003.)
! Gyergyószentmiklós
A remete – eszeny i f!részmalom statikai – m!szaki felmérése (2004.), a jellemz
elemek betervezésével elkészített f!részmalom rekonstrukció (2005-2007)
! Csaracsó
A Becze Kálmán tulajdonát képez f!részmalom teljes visszabontása és kb. 40%os szint! visszaépítése. (2010) Az építés még nem zárult le.
Mindezek mellett a Nyugat-Magyarországi Egyetem F!rész tanszéke vezet jével
(Dr. Gerencsér Kinga) történt folyamatos informális kapcsolattartás és az egyetemen
történt kedvcsináló el adások hatásaként mind a Székelyföldön, mind Magyarországon több f!részmalom statikai felmérése, m!szaki dokumentációjának elkészítése
történt meg diplomatervek formájában:
1)

Bek Zoltán és Töreki Miklós elkészítette a Remete – Eszeny i f!részmalom

statikai felmérését és m!szaki dokumentációját. (2005.)
2)

Varga Norbert a magyarországi f!részmalmok egyik utolsó emlékét rekonst-

ruálta diploma munkájában (Tapolca – Diszel – 2008.)
3)

Er s Csongor a Gyergyószentmiklóson felépült rekonstrukció teljes m!szaki

dokumentációját készítette el (2009.)
4)

Molnár Balázs és Koller Lajos 2009 nyarán statikai és m!szaki méréseket

végeztek a Vasláb – hevederi f!részen és ezek eredményét diplomamunkájukban
rögzítették (2011.)
5)

Kiss András tevékenyen részt vett a csaracsói f!részmalom felújításában.

44

A SZÉKELYFÖLDI F#RÉSZMALOM- PROGRAM 1998-2010

Dilomamunkája a szerkezet teljes m!szaki dokumentálása (2011.)
A leírtakból jól látható, hogy az 1998-ban hobbiból elindított program sok türelemmel, szervezéssel, kedvcsináló el adások tartásával, kiállítások rendezésével komoly
faipari technikatörténeti kutatásokat és m!emlékek megmentését eredményezheti.
A munka folytatódik, hiszen a Székelyföldön van még néhány felmérésre, rekonstrukcióra váró f!részmalom és Magyarországon is komoly lehet ségeinek vannak,
igaz ugyan, hogy itt kevesebb a tárgyi emlék.
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Summary
One of the greatest invention of the timber industry is the invention of the sawmill.
It was Þrst mentioned and pictured in 1235. The great city-building tendency in the
Gothic period, which became even stronger in the Renaissance, needed a lot of wood,
mainly good-quality planks and boards. This is why the sawmills broadened all over
Europe. In Hungary these mills appeared in the Þrst half of the 15th century.
On the Þeld of research, in Székely land there was almost no change in the
mechanism of the mills. The 99% usage of the wood stayed at the building of the
sawmills, and the water-wheel and other riggings were also made of wood. The aim
of the sawmill project in Székely land was to rescue and reconstruct the subsisting
wooden constructions in the last 12 years. In the program the students of Kozma Lajos
Technical School of Timber Industry, the students of the Faculty of Timber Industry of
the West- Hungarian University and the students of the Koós Károly Technical School
from Csíkszereda took part so far with the help of some enthusiastic teachers and
adults and the charge of Pauló Tamás, engineer and teacher of timber industry. Five
estimation and survey of the mills has been completed so far as degree projects. From
these the partial reconstruction of the mill at Vasláb-Heveder and the full renovation
of the mill at Gyergyószentmiklós has been completed. After the demolition of the
sawmill at Csarancsó it was rebuilt in about 40%. The building has not been Þnished;
it will be completed in 2012 with the help of the current competitions and their own
resources. We hope that the program will go on...
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múzeumi szakalkalmazott, Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága

Nyugat-Dunántúl a hagyományos faépítkezés területére esik. Települései erdei
irtásokon alakultak ki. Hatalmas erd ségei sid k óta szolgáltatták a házépítés alapanyagát.
Területét a mezolitikum második szakaszában kialakuló összefügg vegyes lombú
erd borította. Az erd terület az erd irtások következtében ugyan megfogyatkozott,
de 1735-ben a Magyarország történeti és földrajzi leírását adó lelkésztanár – Bél
Mátyás – ezeket az erd ségeket még a kimeríthetetlen fagazdálkodás birodalmaként
említi. A folyóvölgyek galériaerd it kocsányos tölgy- és égererd k, a magasabban
fekv helyeket kocsánytalan tölgy-, gyertyán- és bükkerd k borították. A melegebb,
szárazabb részeket a cserfa uralta.
Az "rség és a Göcsej ma is látható boronaházainak alapanyagát az erd irtások
után a nyugati határszélen meghonosodó erdeifeny adta. Az Alpokalja szubalpin
klímája a szelídgesztenyének kedvezett, melynek faanyaga földdel érintkezve (pl.
talpgerendának használva) a legtartósabb épületfa.
A fa korlátozott ideig fennmaradó épít anyag. Farontó szervezetek hatására elbomlik. Ennek az áldásos tevékenységnek köszönhet , hogy ma nem évezredek fa-törmelék kupacán élünk, de ennek tudható be az is, hogy kevés emlékünk maradt régi korok
faszerkezeteir l.
A régészeti kutatás régi települések nyomára gyakran egymástól nagyban eltér
körülmények között bukkan. A történelem mércéjével mérve viszonylag rövid ideig
lakott települések jobb esetben a természetes feltölt dés okozta csekély term réteg
alatt találhatók, máskor a talaj eróziója következtében a felszínre kerültek. Gyakran
padlószintjük is az erózió áldozata lett. Ilyenkor a hajdani objektumokra csak cölöplukak, átégett nyomok utalnak.
Más a helyzet a folyamatosan lakott helyek esetében. Itt a bontások, épületek elplanírozása, ráépítések következtében a régi rétegek egyre mélyebbre kerültek. Az
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Alföldön a környezetb l „lakódombként” kiemelked kés bronzkori - gyakran több
évszázadon át folyamatosan lakott - telepek rétegsora az 5 métert is meghaladja, de
az ókori Savaria emlékei is 2-3 méter mélységben találhatók a mai Szombathely területén.
Általánosságban elmondható, hogy a nagyon régi településeken épületszerkezetekre már nem, csak azok nyomára bukkannak a régészek. Az eltér szín!, anyagú feltölt désekb l cölöplukakat, alapárkokat tárnak fel, de a Nyugat-Dunántúl természeti
viszonyai között famaradványok sehol sem kerülnek el .
Fára utaló nyom - korhadás okozta elszínez dött réteg formájában – a római korban Þgyelhet meg el ször. Ez a réteg annyira szembet!n , hogy hiánya elbontott
épületre, felszedett talpgerendára utal. Bizonyítja, hogy talpgerendák és más nagy
érték! épületelemek újrahasznosítása már a római korban is gyakorlat volt.
A középkori feltárások aztán egyre nagyobb számban találnak fa épületmaradványokat, de a szerkezetek tisztázása sokszor nehézségekbe ütközik. A földbe ásott
oszlopokból, karókból álló cölöpvázas szerkezet jól azonosítható, néprajzi analógiák
alapján rekonstruálható. A talpgerendával rendelkez , a Dunántúl újkori épületei között nagy számban el forduló talpas-vázas szerkezet a régészet módszereivel nagyon
nehezen különböztethet meg a boronafalaktól. Így aztán a talpas-vázas sövényfal és
a boronafal korai megjelenésére, elterjedésére inkább csak következtetéseken, feltételezéseken alapuló adataink vannak.
Ha a teljesség igénye nélkül áttekintjük a területet érint , amúgy csekély számú
település-feltárást, az alábbi kép tárul elénk:
- Az újk kor korai id szakában, Kr. e. 7-6. évezredben keletkezett, dombhátakon,
vízfolyások mentén elnyúló településein (Becsehely, Vörs, Gellénháza) közvetett adatok alapján földfelszín feletti, oszlopvázas, tapasztott épületek voltak.
- Az elmúlt évek autópálya-feltárásaiból megismert, Mosonszentmiklós határában
feltárt, az újk kor középs id szakában (vonaldíszes kultúra) keletkezett település
építményeinek járószintje a mai szántásrétegben teljesen elpusztult, de a feltárt cölöplukakból épületei jól rekonstruálhatók.
- A rézkorból Zalavár-Basaszigeten feltárt nagy kiterjedés! település, vagy a Gy r
környékén feltárt néhány házból álló telepek nagyméret! épületei alapárkosak, ritkábban cölöpvázasak voltak. Érdemes megjegyezni, hogy ebb l a korból nagy kiterjedés!,
települést körülvev , alapárokba szorosan egymás mellé döngölt oszlopokból kialakí-
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tott falakat, kerítéseket tártak fel.
- A bronzkori települések házai is oszlopvázas szerkezet!ek voltak, de a BörcsPaphomlok-d!l i lel helyen Figler András a feltárt kb. 160 házból álló falurészben
olyan kevés paticsmaradványt talált, hogy a házak falát nem az akkoriban általánosan
elterjedt tapasztott sövényfallal azonosította, hanem feltételezése szerint azok gerendákból, vagy vastag deszkákból készülhettek.
- Sopron Várhelyen koravaskori földbe mélyített cölöpvázas tapasztott épületeket
tártak fel, de a kés bbi kelta telepeken is lekerekített sarkú, téglalap alakú, kissé földbe mélyített házak voltak. A rövid oldalak közepén lév cölöplukak a tet t tartó ágasfára, a hosszanti oldalak mentén lév oszlop-és karósor valamint a sok lenyomatos
patics tapasztott sövényfalú házakra utal.

1. kép: Szombathely, Éva malom - ásatási rajz részlete:
1. századi római kori épület talpgerendájának feltárása
Forrás: Balogh Beáta – Sosztarics Ottó– Szilasi Attila Botond [2002]: A Szombathely Éva malom
területén feltárt kora római falfestmény és topográÞai jelent!sége. Savaria a Vas Megyei Múzeumok
Értesít!je 25/3 (ParsArcheológia)

- A római kort fejlett k építészetével azonosítjuk, de a római városok k épületeinek
helyén a városépítés els periódusában még faépületek voltak. Szombathelyen az Éva
malom területén olyan faszerkezet! épület sarkát sikerült feltárni, ahol a gerenda-
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végek a sarkokon kb. 20-20 centimétert túlnyúlnak, tehát keresztvégesek. [Balogh –
Sosztarics - Szilasi, 2002]
A lelet itt ugyan csak a talpgerendák keresztvéges csatlakozására utal, de a boronafal ismeretét a korból feltárt épen maradt keresztvéges kútbélletek, k kutak alsó
vízfogó szerkezeti bizonyítják.
- Pannónia falusias jelleg! településein is el fordul a boronaszerkezet.
Ménf csanakon a kelta slakosság legnagyobb telepén 57 házat és 42 kutat tártak fel.
A házak között (közvetett bizonyítékok alapján) boronafalúakat is azonosítottak.
A boronafalak meglétét a több kútból el került, épen maradt keresztvéges kútbélletek
bizonyítják.
- A népvándorláskor házai megint cölöpvázas, ágasfás, félig földbe mélyített épületek voltak.
Boronafal a Karoling-korban (811-896) birtokközpontokban, er dített, palánkkal
körülvett, magántemplommal is rendelkez nemesi udvarházaknál jelenik meg ismét.
Itt több osztatú, fa oszlopokon álló, vagy talpas, akár emeletes boronaépületeket is
feltételeznek. Mosaborg-Zalavár sáncát tölgygerendákból emelték, temploma homokk b l készült. Zalaszabar-Borjúállás kerített udvarházának egyhajós temploma fából
épült, „talpasház” típusú volt. Talpgerendáit kövek támasztották alá.
- A magyar honfoglalás korának házait félig vagy egészen földbe mélyített ágasfás
épületekként rekonstruálták [Bence-Gyulai-Sabján-Takács, 1999], de egyre szaporodó
számban tárnak fel földfelszín feletti, nagyrészüket egyértelm!en boronafalúnak tartott épületeket a korból.
- Boronafalak köznép körében való elterjedésében nagy szerepe volt a 11. század
elejét l induló er dítési munkálatoknak. Mind a megyeközpontok monumentális földsáncai, mind a kisebb birtokközpontok sáncai földdel töltött borona kazettaszerkezettel készültek.
A Kiss Gábor által Sorkifalud határában feltárt, 1200-as évek elejére datált Zalaki
földvárnak központi épülete fatorony volt, melynek talpgerendáinak gerendarácsa
szinte teljesen megegyezett mai fatornyaink szerkezetével. [Kiss, 1995] A feltárás
során egyenesre bárdolt, lapolással ellátott boronagerendák is el kerültek, bár ezek
kis keresztmetszetük miatt valószín!leg nem a központi épületb l, hanem az azt körülvev fa-föld szerkezet! sánc gerendarácsából valók.
- A középkori feltárásokon aztán megszaporodnak a faépítkezésre vonatkozó ada-
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tok. Müller Róbert Kustánszeg határában 11. századi faépítkezés nyomait véli felfedezni. [Müller, 1972]

2. kép: A rekonstruált Vasvári sánc
Forrás: (fotó:) Nagy Endre 2011.

A Papp Ildikó által Herény határában feltárt, 13-14. századinak datált nagyméret!
gazdasági épület, melynek alaprajza teljesen megegyezik a területen ma is tanulmányozható torkospajtákkal - talpgerenda nélküli, oszlopvázas szerkezet! volt. [Pap,
2004]
A Holl Imre és Parádi Nándor által Sarvajon feltárt 14-15. századi épületek viszont
boronafalúak lehettek, mert a falak alapárkában cölöplukakat nem, viszont k alapozást, és felt!n en kevés paticsmaradványt találtak.
Ugyancsak boronafaluként azonosította Molnár László és Vándor László a pákai ”
Várhelyi dombon” feltárt 14-15. századi épületeket. [Molnár - Vándor, 1983]
- Középkori városainkról is tudjuk, hogy azok els épületi faszerkezetesek voltak.
A k építkezés még Sopron belvárosában is csak a 14. század második felét l terjed el.
[Dávid, 1970]
Mez városainkban az épít anyag-váltás még kés bb történik. K házak itt csak
a 15-16. század fordulóján jelennek meg. Vasváron a 15. század elején még a polgár-
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mester háza is fából volt. Körmend központjában Hajmásy Erika leégett boronaházak
egymásra rakódott rétegeit tárta fel. Nagy Zoltán t!zkárjegyz könyvekre alapozott
vizsgálatai során kiderül, hogy a különböz faszerkezetes falak túlsúlya Körmenden
a 19. század elejéig megmaradt. A mez város téglaházainak száma csak az 1830-as
években éri el az épületállomány 50%-át. [Nagy Z., 1995]
A fentiek alapján látható, hogy az skori telepeken csak cölöpvázas épületek voltak.
Talpgerendás szerkezetet ilyen id távlatból régészeti módszerekkel kimutatni ugyan
nem lehetne, boronafal készítése mégis az akkorinál fejlettebb épít kultúrát feltételez.
A sarkok keresztvéges összekapcsolásához használt nagyszámú lapolás elkészítéséhez
minimálisan bronz- vagy vasszerszámokra van szükség.
A régészeti anyagban a boronafal és a talpas-vázas szerkezet szinte alig, vagy csak
közvetett bizonyítékok alapján különböztethet meg.
A régészeti anyagból nem kapunk választ arra, hogy a letelepedés kezdeteit l folyamatosan alkalmazott, még a középkor folyamán is gyakori oszlopvázas sövényfal
mikor t!nik el a térségb l, hogyan adja át a helyét a térség újkori faépítészetét a boronafalakkal együtt uraló talpas-vázas szerkezetnek.
A régészeti anyag mellett a terület korai faépítészetér l írott források is tanúskodnak. A földesurak hatalmaskodásait megörökít iratok jobbágyok házának elhordásáról adnak hírt. Egy 1362-es szecs di irat Rábaerd r l kivágott, házépítésre el készített fák elhordásáról beszél. 1407-ben Bedefalván a Peth k Bedefalvi István pap részén az összes épületet elbontották és elvitték. A hagyatéki leltárak, egyházlátogatási
jegyz könyvek is szolgálnak adatokkal. Tudunk épületek új helyre vontatásáról, vagy
házak fele-fele részében történ öröklésénél azok szétszedésér l, saját telken való felépítésér l, kipótlásáról.
Adataink vannak rangosabb, egyházi tulajdonú faépületekr l is. Fels

rött az

1600-as évek elején faragott gerendákból épült iskola. 1643-ban Kerkáskápolnán fa
kápolna állt.
A 18. században még olyan falvakban is fából volt az iskola, ahol a faépítkezés
a recens anyagban már csak nyomokban mutatható ki (Zanat, Olad, Herény, Velem).
A korai források sz!kszavúsága, az elnevezések félreérthet sége miatt nagyon
nehezen értelmezhet k ezek az adatok. Még a „teljesen fából” vagy a „boronás pince”
elnevezés sem biztos, hogy boronafalú épületet jelent.
A borona szó jelentése tágabb, mint ahogy azt a szakirodalom használja. Nem csak
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magát a gerendafalú házat, hanem általában véve gerendát jelent. Sokfelé boronának
mondják a talpas-vázas épületeket is.
A „boronatalpas” vagy „talpasház” megnevezés széles körben elterjedt. Területünkön leggyakrabban sövényfalú épületekre használták, de a kifejezés nem árul el információt a talpas-vázas épületszerkezet vázkitölt faláról.

3. kép:” Régi pajta boronatalpa”
Dömötör Sándor felvétele Oszkón 1952-ben
Forrás: Savaria Múzeum Szombathely, Néprajzi Fotótár SNF 1057

A terület korai leírói pontosan ismertetik az egyes vidékekre jellemz építési gyakorlatot.
Az "rség házaihoz „A’ tölgyfákat laposra meg faragják, és azoknak végeit egymásba kaptsolván mint úgynevezett Talpfákat alul helyezhetik; - ezekre boronnafákat
/:laposra meg faragott fenyöket:/ hasonlóképpen egymásba kaptsolva raknak…” – írja
Nemesnépi Zakál György 1818-ban.
A Vendvidék építkezését Kossits József 1828-as leírásából ismerhetjük. „A hegybéliek mind eddig mer feny fából építenek mindenütt csak talpfájuk tölgy vagy gesztenyefa. A házakat szélesen faragott gerendákból rakják össze, a ház küls szegletein
a két oldalról kiálló gerendavégek kett s lajtorját formálnának, ha azokat be nem ken-
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nék sárral. Az így elkészült házakat belül, s többnyire kívül is a sárral való tapasztás
által megegyenesitenek és agyaggal, némelykor mésszel is kifejéritenek.”
A hetésiek háza Bellosics Bálint 1897-es leírása szerint faház, „boronyás” ház.
„Boronyáknak hívják azokat a laposra faragott … tölgy vagy feny gerendákat, melyekb l a házak, istállók, pajták, kamrák hosszanti- és közfalait rakják. E czélból
a boronyák végeit bemetszik, s a metszések szegélyével egymásba akasztják… Az
épület alá alapnak k törmelékre hatalmas tölgytörzsököket ásnak be… Ezekre a törzsökökre fektetik a legalsó és leghatalmasabb (régebbi házaknál néha 1 méter széles)
boronyákat, a tápakat (talpakat); a többit addig rakják, míg 21/2-3 m. magasra felrakták a falakat. Az ajtók és ablakok helyét nyitva hagyják, és függ legesen, a kivágott
boronyák végeit az ablak-ajtuláb-fákkal kötik össze.”
A hegyhátvidéken Nagy József 1900-ban már a tömésfal terjedésér l beszél, de
észletesen ismerteti az akkor még legnagyobb számban el forduló talpas-vázas szerkezeteket.
Mórfalnál „… a ház alapját er s, vastag, kiácsolt tölgyfatalp képezi, és az ajtók és
ablakok szárfáit is elhelyezik és meger sítik, miel tt a sárrakást megkezdik. A sárt ...
az udvaron ásott gödörben csinálják, a mely közé lábbal jó sok szalmát taposnak.”
A karó közé rakott sárfalnál a vázközökbe függ legesen karókat állítottak, és az
így elkészült falvázat töltötték ki sárgombócokkal. A sövényfalnál a karók közé veszsz fonás került, majd a fonást jó vastagon kívül-belül besározták.
Boronafal a 19-20. század fordulóján a Hegyhát vidékén már nem gyakori. „Korábban, a mid n erd ség még b ven volt, sok háznak a falát cser- vagy tölgyfából faragták; az ilyen falakat borona-falnak nevezték, itt-ott még látható ilyen régebben készült
borona-falú ház. Nem lévén a hozzávett fatörzsek egészen egyenesek, a bel lük készült fal is gyakran görbült volt.” [Nagy J., 1900]
Göcsejben 1914-ben Gönczi Ferenc szerint „a házaknak legtöbbje még mindig
fából való… Nagyobbára tölgyfából, de mikor az elfogyott, a legszebb „szurokfeny ”
szálakból rovattak össze. Újabban már csak ez utóbbiból épülnek. Az ilyeneket boronaháznak neveznek.”
A Kisalföld területét Pálos Ede tárja fel az 1900-as évek elején, de a faépítkezésnek
már csak kései emlékeit találja ágasfák, festett-faragott mennyezetgerendák, kapufélfák formájában.
A Magyar Néprajzi Atlasz épületfalakra vonatkozó táblái egybecsengnek a fentiek-
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kel.
Boronafalak 1900 körüli el fordulására az atlasz kutatópontjai alapján a NyugatDunántúl déli részér l, Göcsej és Hetés területér l, Alsó- és Fels -"rségb l, valamint
a Hegyhátról vannak adataink.
A sövényfalak 1900 körüli el fordulása az atlasz szerint a folyóvölgyeket követi.
Megtalálható a Duna, Rába, Zala mentén, a Vasi Völgység, és a Sopron megyei Nagyerd területén. A Szigetköz egyes falvaiban az 1900-as években még a sövényfal az
uralkodó falféleség. [Barabás, 1989]

4. kép: Sz l hegyi pince felújítás közben – Cák Gesztenyés
Tölgy- és gesztenyefából durván ácsolt szerkezet
Forrás: Savaria Múzeum Szombathely, Néprajzi Fotótár SNF 27456 (foto: Bárdosi János 1976)

A különböz falféleségek elterjedése térben és id ben változó. Még a középkor
folyamán is jelent s szerepet játszó cölöpvázas sövényfal szinte nyomtalanul t!nik el
a területr l, adja át a helyét az új, boronafalú és talpas-vázas szerkezetnek. A cölöpváz
utolsó dunántúli emlékei a Tolna megyei Sárközb l ismertek. Ott a szerkezetet a tisztán földb l lév falak 18-19. századi fokozatos terjedése szorította ki. [Zentai, 1989]
A boronafalak kezdeti túlsúlyát a 18-19. századra a sövényfal a magasabban fekv ,
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feny erd kkel borított területekre szorította vissza. Kezdetben készültek boronafalak
nagy keresztmetszet! tölgygerendákból is , de a boronafalak építéséhez az egyenes
szálú, jól egymásra illeszthet bükk vagy feny szálfák a legalkalmasabbak.

5. kép: Pornóapáti ház gerendaváza
Forrás: Savaria Múzeum Szombathely, Néprajzi Tár (Rónai Károly felmérése)

A boronafal a legnagyobb faigény! falszerkezet. Egy háromosztatú boronaház
elkészítéséhez körülbelül 20 m3-rel több gerendára van szükség, mint egy hasonló
méret! sövényházéhoz.
Az egyre nagyobb területeken jelentkez fahiány tehát szükségszer!en a boronaépítkezés visszaszorulását, a sövényfalak terjedését eredményezte.

6. kép: Sz l hegyi présház sövényfala bontás közben – Pet mihályfa
Forrás: Savaria Múzeum Szombathely, Néprajzi Fotótár SNF 48433 (foto: Nagy Endre 1997)

A talpas-vázas sövényfal építése kevesebb és gyengébb min ség! fát igényel. Az
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elegyes tölgyerd k, vízjárta folyóvölgyek falszerkezete. A boronafalakkal ellentétben
a házépítéshez a hatalmas méret!, elágazó, gyakran girbe-gurba kocsányos tölgyek
rönkjei is könnyen használhatók, két lapra megfaragva kiváló talpgerendák, de rönkök
többi része a többi épületelemet, koszorúfákat, oszlopokat, karókat és a fonásnak valót
is kiadják.
A borona- és sövényfalak elterjedését hatósági intézkedések is befolyásolták.

7. kép: Boronafalu vízimalom Gyanafán (Zenavlje)
Forrás: Savaria Múzeum Szombathely, Néprajzi Fotótár SNF 526 (foto: Csaba József 1943)

A hosszú háborúskodások következtében fellép , a 18. századra egyre jobban érzékelhet fahiány szükségessé tette az erd k védelmét. Az 1769-es Erd törvény, Mária
Terézia faépítkezést tiltó leirata, vagy a t!zesetek elkerülése érdekében hozott intézkedések a boronafalak visszaszorulását, sövényfalak térnyerését, a sövényfal építésének
területén a földfalak terjedését eredményezték, de szinte érintetlenül hagyták a nyugati peremterületeket. A korabeli leírások itt szinte kizárólag faépületekr l szólnak.
A 19. századra a boronafalak építésének területe fokozatosan zsugorodott, de a század els felében még összefügg területet alkotott az "rség, Göcsej, Hetés és bizonyos mértékben Vasi Hegyhát területén.
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Boronafalak közül leg sibb szerkezet a keresztvéges boronafal. Ismertetését a korai leírók (Nemesnépi, Kossits, Bellosics) megtették. Építését nagy keresztmetszet!,
két lapra faragott tölgy vagy gesztenye talpgerendára kezdik. A házat a környezetb l
kiemelked vízt l védett helyre építik. A talpak egyben az épületek alapjait is jelentik,
de a talpak alá a helyi környezet adottságainak megfelel en kavicsfeltöltést, vízzáró
agyagdöngölést, vagy k alapozást készítettek.

8. kép: K alapozás boronapince talpgerendái alatt – Velem, Pákó d!l
Forrás: Savaria Múzeum Szombathely, Néprajzi Fotótár SNF 48257 (foto: Nagy Endre 1996)

Másutt a csomópontok alá k tömbök, vagy földbe ásott fatuskók kerültek. A talpakra helyezték az ugyancsak két lapra megfaragott feny falgerendákat. A gerendák
tökéletes illesztése nem volt követelmény, hiszen a h szigetelést a résekbe csapott
szalmás sár, illet leg a falak tapasztása biztosította. A házépítéshez fejszéket, bárdokat, csaptató zsinórt, vízszintez t, a zsiliposzlopok, ajtó- és ablakszárfák elkészítéséhez szalukapát használtak. A fogazások kialakításánál kés bb már keresztvágó
f!részt is, de a régi 18. századi szerkezeteken a keresztvágó f!résznek még nincsen
nyoma, a boronafogak kialakítása fejszézéssel történt. Nemesnépit l tudjuk, hogy
„A Házát az E rseghi Ember mága épitti magának fábul szomszédjainak és jó Embereinek segittségével. Minden Ember ért valamit a faragáshoz …”
A régi Göcsejben is kalákában építettek. „Hajdan, ki építeni akart, összehívta jó
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ismer seit, kik között egy-két farigcsálni tudó volt…” A 20. század elején Göcsej és
Hetés faházait már faragó emberek, vállalkozók, „átillások” készítették, akik a munkát „átallába”, a derékok, házrészek száma szerint végezték. [Gönczi, 1914]
A keresztvéges boronafalak használata mellett a 19. század második felét l terjedt
el a csapos boronafal. Az ilyen falnál nincsenek a sarkokon túlnyúló gerendavégek.
A gerendák összeillesztése fecskefark alakú csapolással történik. Nagyobb technikai tudást, jobb épít anyagot igényl szerkezet. A lapolások pontos kialakításához
a gerendáknak mind a négy oldalát megfaragták. Szép szerkezetet eredményez, de
lakóházak esetén a pontosan illeszked gerendákon az agyagtapasztás nehezen áll
meg. Tapasztás el tt a falakat ferdén felszögezett lécrácsozattal látták el. A csapos
boronafalak az épít anyag-váltás után zárványként megmaradt, fejlett faépítészet!
területeken terjedtek.
A csapos boronafalaknál is újabb szerkezet a függ leges boronafal. A két világháború között terjedt, els sorban az "rség területén. „Fönnálló” boronának hívják.
Tulajdonképpen vázszerkezetes épület, ahol a vázközökbe függ legesen szorosan egymás mellé gerendákat állítottak. Az ilyen házak sokszor már beton alapra készültek.
Készítésükhöz az elbontott, régi boronaházak faanyagát is újra tudták használni. Kialakulásuk az rségi ember fához való ragaszkodásában, illet leg a 20. század elején
már ott is jelen lév fahiányban keresend .
Talpas-vázas szerkezet kitölt falaként vízszintesen fektetett gerendákat, vastag
padlókat is alkalmaztak. Ez a zsilipelt boronafal. A zsilipelés évszázadok óta ismert
technika. Keresztvéges boronafalú házaknál is zsiliposzlopok, saslábak tartják az
ajtó- és ablaknyílásoknál lév gerendavégeket. Ezzel csatlakoztatták a b vítéseket, az
utólagos hozzáépítéseket is.
Zsilipelt technikával készültek az ácsolt bútorok, hombárok. A technika az egész
Nyugat-Dunántúl területén ismert. Kisebb gazdasági épületek, ólak szerkezeteként a
20. század közepéig használták. Nagyobb épületeken pajtáknál, sz l hegyi pincéknél
a Nyugat-Dunántúl északi részén inkább a régi épület-állományban, sövényfalakkal
együtt fordult el . A terület déli részén a 19. században Zala megyében volt gyakori:
Göcsejben, a Mura mentén és a somogyi határ közelében. Igazi elterjedési területe
Somogy megye. Innen ebb l a korból csak zsilipelt falú pajtákról, istállókról, pincékr l tudunk. [Zentai, 1989]
A zsilipelt és függ leges boronafalak csak elnevezésükben boronafalak . Lényegü-

59

NAGY ENDRE

ket tekintve vázszerkezetesek. Szerkezettanilag a vázas falakhoz, néprajzi vizsgálódás,
fahasználat szempontjából a boronafalakhoz sorolandók.

9. kép: Zsilipelt- és keresztvéges falszakaszok csatlakozása – Pet mihályfa
Forrás: Savaria Múzeum Szombathely, Néprajzi Fotótár SNF 48422 (foto: Nagy Endre 1997)

A boronafalaknak nincs külön tartószerkezete. A terhelés, a tet és a padlás súlya,
a falak mentén egyenletesen, minden falgerendán egyformán oszlik meg. Ebben rejlik
a szerkezet er ssége, tartóssága. A szerkezetnek nincs gyenge pontja, kritikus eleme,
ellentétben a vázszerkezetes épületekkel, ahol a terhet a tet t tartó falkoszorú és
a talpgerendák között oszlopok közvetítik.
A boronaszerkezetet a Nyugat-Dunántúl népi építészetében széles körben alkalmazták.
Használták kútbélletnek, kútkávának, kerítésnek, de f ként különböz közösségi-,
portai- és portán kívüli épületek falszerkezeteként. A recens anyagból ismerünk boronafalú templomot, haranglábat, malmot, kovácsm!helyt, pálinkaf z kunyhót. Tudunk
boronafalú cigányputriról, de kisnemesi használatban lév lakóházról is. Használták
a gazdaság bármely épületéhez: húsfüstöl höz, különálló kamrákhoz, istállókhoz,
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ólakhoz, nagyméret! pajtákhoz. A sz l hegyi építmények, présházpincék bortároló
részei még a sövényfalas területeken is boronából készültek.

10. kép: Zalacsébi fatemplom – Rómer Flóris
Forrás: Archeológiai Értesít! 1871

Boronafalakhoz köthet a Nyugat-Dunántúl és az Alpok térségének két jellegzetes
építménye: a kerített ház és a kástu. A kástu több célú különálló tárolóépület, amibe
gabonát, értékes élelmiszereket, ruhákat, iratokat tartottak. Feltételezhet en a korai
középkorban alakul ki az Alpok térségében, és stájer-osztrák közvetítéssel kerül
a Nyugat-Dunántúlra. Egyter!, földszintes, de emeletes változatai is voltak. Az emeletes kástuk utolsó példánya a Szalaf Pityerszeri M!emlékegyüttesen került helyszíni
meg rzésre.
A mai Burgenland néhány falujából az emeletes kástunál is különlegesebb
kástuépítmény maradt ránk. Tulajdonképpen ezek is kétter!, emeletes építmények.
Különlegességük a fels részt lefed borona dongaboltozatban rejlik. Keresztvéges,
vagy csapos boronafalúak. A dongaboltozat a rövid oldal gerendáinak fokozatos megrövidítésével alakul ki. Az építmény párhuzamai Szlovákiában több helyen megtalálhatók, északon egészen Bártfáig nyúlnak. Szabadtéri múzeumban, de még a terület
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falvaiban is láthatók. Dél felé haladva a Muramelléken már nincs nyoma a kástuknak,
csak Közép-Krajnában, Dobrovoljéban és a Logar völgyében. Tóth János Lu$éban
fadongás mennyezet! kástut is talál. [Tóth, 1965]
A boronadonga bizonyíthatóan középkori, gótikus eredet!. A soproni belváros 14.
században még három osztatú hosszúházainak emeleti szobái voltak fadongásak, melyek nyomát a kés bbi ráépítések több helyen meg rizték. A boronadongára utalnak
a homlokzatok lépcs zetes nyíláscsoportjai, amelyeket az akkor még meglév fadongás szobáknak megfelel en alakítottak ki. [Dávid, 1970]

11. kép: Boronadongás kástu – Alsólöv (Unterschützen)
Forrás: Simon, Franz [1971]: Bäuerliche Bauten im Südburgenland. Oberschützen.
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Summary
In the West- Danubian region the wooden buildings have a great tradition. Based
on the archaeological evidences the graved, columinational structure is the most
widespread kind of wall. The sole timber structures, the log and sole-structured walls
are spreading since the Middle Ages. The graved fence-walls do not have any sign in
the area. The early preponderate of the log walls were forced back to an even conÞned
place, such as "rség, Göcsej, Hetés by the lack of wood and the ofÞcial provisions.
The process caused the spreading of the sole-structured fence-walls in the wooded
areas, and the earthen walls in the non-wooded areas.
The log walls also have vertical and locked versions in the category of cross-ended,
pegged, and skeleton- structured walls. There are communal lands, and non- landed
buildings that are built with log structure. "Kástu" is a special log building with roots
from the Middle Ages, and which has single-story, more-storied and beam splined
versions.
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FACHWERK HÁZAK
FAVÁZAS ÉPÍTKEZÉS A DÉL-DUNÁNTÚL NÉMET
TELEPESFALVAIBAN1
Dobosyné Antal Anna
népi építészeti szakreferens, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

A 150 éves török hódoltság alatt Magyarország középs vidékén falvak százai néptelenednek el, t!nnek el nyomtalanul. Az uralom végén a visszavonuló török hader
hatalmas lakatlan pusztaságokat hagy maga után, melyek felszámolása sürget feladatként jelentkezik. A 17. század végén kezd d és – három markáns szakaszt megkülönböztetve – egy évszázadon átível újkori kolonizáció2 német hospesek százezreit
hozza hazánkba.
A kezdetekt l 1740-ig számított, a kor domináns uralkodója után Károly-korabeli
kolonizációnak is nevezett id szak els éveiben meginduló spontán népvándorlásokkal egyid ben, legkorábban Budán és környékén, valamint a Dél-Dunántúlon kezd dtek szervezett telepítési akciók. Privát kezdeményezésre élednek a f város körüli
és a Duna-menti sváb falvak, majd a békési, szatmári, Balaton-felvidéki települések
is. Tolna és Baranya megye benépesítésének szervez i szintén magánbirtokosok és
egyházi vezet k: eredményeképp a parlagon fekv területek helyén az 1720-as, 30-as
évekre Rajna menti, hesseni, Fulda környéki, frankföldi németek építik és igen hamar
felvirágoztatják az uradalmi falvakat, egyben megalkotják Magyarország legnagyobb
összefügg németek lakta vidékét, a Schwäbische Türkei-t3.
Ezen a hatalmas szigeten él németek, svábok szokásai, viseletük, életmódjuk, sajátos építkezésük vizsgálata régóta szerepel a kutatók palettáján. A német falvakban
sorakozó házak szembet!n karakterét már a 18. század elején, korának nemzetközi

1
A tanulmány a Német ház Magyarországon – Fachwerk épületek a Dél-Dunántúlon
címmel a Ház és ember 22. kötetében 2010-ben megjelent cikk (DOBOSYNÉ Antal Anna
2010a. 35–46.) átdolgozott változata.
2
Az újkori kolonizáció három szakaszáról b vebben HUTTERER Miklós 1973.,
a három korszak építészeti vonatkozásairól DOBOSYNÉ Antal Anna 2008. 15–48.
3
A Schwäbische Türkei területén a legjelent sebb egyházi és földesúri telepítések
ábrázolását lásd DOBOSYNÉ Antal Anna 2008. 22.

66

FACHWERK HÁZAK-FAVÁZAS ÉPÍTKEZÉS A DÉL-DUNÁNTÚL NÉMET TELEPESFALVAIBAN

hír! tudósa, a polihisztor Bél Mátyás is lefesti a Notitia lapjain4. „A németek csinosabban építkeznek, mint a magyarok” írja, majd számba veszi a két náció eltér építkezési szokásait az alaprajztól az anyaghasználatig, a pincét l a padlásig.
Ezt követ en a század második felében született vizitációs jegyz könyvek is hírt
adnak e vidék falvainak sajátos építészetér l. Ezekb l nemcsak arról értesülünk, hogy
itt német módra készült házakat emelnek, hanem a stílt is meghatározva közlik, hogy
sváb mintára, frank módra… épülnek Tolna, Baranya favázas, sövényfonásos, nádfedeles házai5. A folyamat kés bb is töretlen: a 19. századtól több kiváló tudós leíró
m!ve is Þgyelmet szentel a német vidékeken álló épületek jellegzetességeinek6.
Az eltér stílus 1868-ban egyértelm!en megmutatkozik: a Magyarország Képekben címmel megjelen Honismertet folyóiratban napvilágot lát egy illusztráció, melyen a magyar tradícióktól mer ben idegen, gerendarácsos szerkezet! házat ábrázolnak. Fényes Elek – a kép és a cikk alkotója – a bonyhádi sváb házról nem kevesebbet
állít, mint azt, hogy a környez falvak házai is mind e stílben sorakoznak7.
A magyar házaktól több vonásban is megkülönböztethet , „német typus”-ú házakról ír a 20. század elején Jankó János etnographus. A Balaton-melléken végzett gy!jt ,
felmér munkája során felnémet vagy frank típusú házakat azonosít a sváb falvakban8.
Az alaprajzi rendszerben gyökeres eltérést kimutató kutatásai alapján megfogalmazott
deÞníciójával immáron évszázados szakmai vitát indít a német ház magyarországi
létének – nem lététnek kérdésében.
A német eredetet er sít k táborában kevés tanulmány született. Közülük kiemelked Toni Miller a Közép-Duna-völgy 18. századi településeit feldolgozó m!ve9, mely
kimutatja az itt él németek lakóházainál a frank-házból való származást. Témánk
szempontjából talán legjelent sebb – a Miller által legfejlettebbnek ítélt – kétmenetes telepesház-típus feltárása és bemutatása10. A frank vagy hesszeninek is nevezett
„Kolonistenhaus” nemcsak egy gazdag, kiforrott alaprajzzal rendelkezik, de az ábrázolás szerint tet szerkezetének gerendaváza is német módra ácsolt. Figyelemreméltó,
4
BÉL Mátyás 1979. és BÉL Mátyás 1984.
5
BRÜSZTLE, Joseph 1874-1880. III. 457., IV. 775. és 897.
6
A Dél-Dunántúl tekintetében HÖLBLING Miksa 1845. TABA István 1941. HAAS
Mihály 1945.
7
FÉNYES Elek 1868. 46–49.
8
JANKÓ János 1902. 189–206.
9
MILLER, Toni 1947.
10
MILLER, Toni 1947. 78. A kétmenetes telepesház téves, típustervként való értelmezésér l ld. DOBOSYNÉ Antal Anna 2008. 69–70.
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hogy a szerz kutatásainak idején – az 1947 el tti években – ennek, a ma már csak két
álló példával prezentálható variációnak, még nagyszámú, de legalábbis a típusalkotáshoz megfelel számú példányával találkozhatott.

1. kép: Fachwerk lakóház Bonyhádon, 1868. Fényes Elek után

Negyven évvel kés bb – 120 év távlatából – Fényes Elek illusztrációját feleleveníti,
közlésével közismerté teszi a Barabás Jen –Gilyén Nándor szerz páros alapm!nek
számító Magyar népi építészet cím! könyvében. A m! nóvuma a „magyar népi építészetben ismeretlennek és egyszintes épületen indokolatlannak” is ítélt szerkezet
ismertetésén túl az a megállapítás, hogy a tolnai német telepesek „néhány generáción
keresztül alkalmazták hazai emlékeik hatására e szerkezet egyszer bb formáját”11.
Erre a korra már a német falvak favázas házainak álló példái is felszínre kerültek:
a majd minden települést elér – az Országos M!emléki Felügyel ség által szervezett
– falukutatási program felmér i is megörökítenek néhány tolnai, baranyai gerendavázas lakóházat12. Közülük párat országos m!emléki védelemre is javasolnak, melyb l
csak kevés realizálódik.
Az 1980-as évek legvégén lát napvilágot L. Imre Mária és Lantos Miklós közös
publikációja, melyben a fachwerk építkezés Dél-dunántúli létét egy tucatnyi baranyai
és néhány tolnai épület példáján keresztül tárja elénk. A tanulmány a nyugat-európai
11
12

BARABÁS Jen –GILYÉN Nándor 1987. 66.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Népi Építészeti Archívum.
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favázas építkezés vizsgált területünkön való továbbélését mutatja be, a háztípus, az
eredet egyértelm! meghatározására nem vállalkozik13.

2. kép: A kétmenetes háztípus, az ún. „fränkische oder hessische Kolonistenhaus” Toni Miller
után

E kutatások eredményei azonban nem értek össze, önmagukban viszont nem voltak elég súlyosak ahhoz, hogy az alapvita mérlegének nyelvét kibillentsék, azét a mérlegét, melynek másik serpeny jében egyre gy!ltek a magyarok és a németek építette
házak hasonlóságát, azonosságát kimutató tézisek. A 20. század utolsó harmadától
szaporodó tájegységeket, kistájakat célzó kutatásoknál tudósaink számos esetben
jutottak arra a következtetésre, hogy a Magyarországra érkez németek kész házakba
költöztek, míg más helyeken a magyar falvak lakosaitól átvett építkezési szokásokat
mutatják ki. Mind egyetértettek abban, hogy a Kárpát-medencében nem jelenik meg
a német háztípus, a hazánkba érkez telepesek nem hagytak hátra maguk után jellegzetes építészeti örökséget14.
Ezt a véleményt megalapozó, a Balaton-felvidéken, Észak-Magyarországon és
korábban a Dél-Dunántúlon végzett lokális vizsgálatokból kinöv általánosításokkal
13
IMRE Mária–LANTOS Miklós 1989.
14
ANDRÁSFALVY Bertalan 1978. 340. továbbá BALASSA M. Iván 1989., CSUKÁS
Györgyi 1987., ZENTAI Tünde 1991., BALASSA M. Iván 2006., JÉKELY Berta 2006.
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szemben azonban érdemes a Schwäbische Türkei tanulmányozása, ahol megjelenik,
és generációkon át fennmarad a német telepesek magukkal hozott épít kultúrája,
melynek legmarkánsabb, leglátványosabb bizonyítéka a gerendavázas, fachwerk szerkezet.

3. kép: Ácsjelek. Kalaznó, Pet Þ utca 142. 2008.

4. kép: Jellegzetes fachwerk szerkezet egy felújítás alatt lév kalaznói pajtaépületen. 2008.
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Ennek, a nyugat-európai technológiának vonásai alapvet en eltér ek a Dél-Dunántúlon általánosan alkalmazott talpas-vázas építésmódtól. A német házakat épít mesterek gondos tervezés után el ször a földön, vízszintes értelemben ácsolták
a vázszerkezetet, majd minden egyes elemét római számokkal vagy ácsjelekkel ellátva szétbontották azt. Kés bb a számozásnak megfelel en a helyszínen – az el z leg
általában termésk b l készített alapra - építették össze az elemeket. A fachwerk szerkezet! falaknál általános vízszintes merevítésre szolgáló elem a talpgerenda és a sárgerenda között lév , ún. közép- vagy derékkoszorú, mely magyar talpas-vázas szerkezet! lakóházainknál ismeretlen szerkezet. Míg a német házak falainál a funkcionális
rendszer határozza meg a vázat, addig a tet szerkezetnél még vizsgált területünkön is
feltárható az az id szak, mikor a száraz statikát adó rácsot díszít céllal beépített részletek gazdagítják, vagy nútolt, faragott kivitel teszi dekoratívvá a motívumot.
A különleges geometrikus mintázatot adó gerendarács az utcai homlokzaton a legöszszetettebb, a hátsó oromfalon egy leegyszer!sített változatot találunk, míg a padlástér
rekeszt falainál már csak a szükséges váz épül.
A válaszfalak fölé ácsolt rekeszel falak általában három helyiségre osztják a tet teret, míg a derékszelemenre fektetett gerendák síkjába épített bels födém kétszintessé
teszi a padlást, ahol szigorú rendszer szerinti tradicionális térhasználatot találunk.
A tet tér terménytárolási funkciója, fontos gazdasági szerepe a német házak tömegét,
arányrendszerét is meghatározza. A padlás kihasználtsága a domináns megjelenésben
is visszaköszön, mely sokszor szokatlanul meredek, 48-52°-os hajlásszög! tet t eredményez.
Ezek a f bb stílusjegyek jellemzik Tolna és Baranya megyék azon német falvaiban
álló házakat is, melyeket a korábbi felmérésekkel feltártak15. Az analízis középpontjába így e települések és környezetük került. Nyomában módszeres kutatómunka indult,
melynek eredményeképp mára több mint 110 fachwerk szerkezet! épületet dokumentálhattunk16. Az emlékanyag elterjedése 36 települést érintett, 18-at Baranyában és
15
IMRE Mária–LANTOS Miklós 1989.
16
A vizsgált területen 114 fachwerk épület került feltárásra, 44 Baranyában, 70 Tolnában. Közülük – a kézirat lezárásának idején, 2011 májusában – 78 áll, 36 épületet azonban már
csak dokumentumokból ismerhetünk. A funkciók szerinti megoszlások: Baranyában 26 lakóépület, 12 pajta, 5 présház és 1 vízimalom, míg Tolnában 36 lakóépület, 29 pajta, 4 présház és
1 pásztorház került feldolgozásra. A lakóépületek tekintetében a fachwerk hanyatlásának korát
– a harmadik generációt – pusztán három, országos m!emléki védelem alatt álló épület megjelenítésével vettem számba, holott e típus képvisel i ennél nagyságrenddel nagyobb számban
található meg falvainkban.
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ugyanennyit Tolnában. A korábbi, a 20. század második felében végbement településösszevonások el tti helyzet szerint 40 településen találtunk fachwerk épületet: 20 baranyai és ugyanennyi tolnai faluban. Területi eloszlásuk, kiterjedésük megegyezik
a 18. század elején létrejött korai telepítés! falvak által alkotott Schwäbische Türkei
si magjával.

5. kép: Kétszintes tet tér. Apátvarasd, F utca 57. 2002.

Némethon tradicionális építészetének az új hazában való folytatásához a kolonizáció e korai szakaszában, ezen a területen tehát lehet ség adódott. Hiszen az ide
Az emlékanyag címlistája DOBOSYNÉ Antal Anna 2008. 93–95. kiegészítve az alábbi
épületekkel: Baranya megyében: Hidas, Árpád utca 6. és F utca 94. présházak, Lovászhetény,
Pusztakisfalu 11. és Mecseknádasd, Mecsekkörnyék 24. lakóépületek, Ófalu, Kossuth utca és
Szederkény istállóspajták. Tolna megyében: Aparhant, Pet Þ utca 44., Fels nána, Ady utca
41., Kakasd (Belac), Pet Þ utca 396., Kesz hidegkút, F utca 18., Závod, Rákóczi utca 125.
lakóépületek, Fels nána, Ady utca 28., 32., 38. és 47., Dózsa utca 34., 42., 47., 55., 62. és 63.,
Kalaznó, Pet Þ utca 170. istállóspajták, Fels nána, Dózsa utca 32. és Kismányok, Pet Þ utca
60. présházak.
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érkez k – szemben országunk más területeivel – nem találtak és nem vegyültek
számottev magyarsággal, így itt a magyar építkezési szokások kényszer! átvételére
szinte nem is adódhatott alkalom. Az általuk épített két- vagy háromosztatú házak
– minden hasonlóságuk ellenére – nem a magyar dél-dunántúli vagy alföldi háztípusban gyökereznek. Mint az magától értet d , a kolonizáció nem a virágzó gazdasággal
bíró földm!veseket érintette meg, a hazánkba érkez k kisparaszti birtokot hagyhattak
maguk után. Ezeken a kisparaszti birtokokon ebben az id ben még általánosan létezett a két- vagy háromhelyiséges gerendavázas lakóházak építkezési szokása17, mely
szokás továbbvitelének építményeit láthatjuk a Dél-Dunántúlon. Ez magyarázatot ad
arra is, miért felesleges Németország gazdagabb területein ebben a korban már megjelen hatalmas méret!, többszintes, összetett térhasználatú, fejlett alaprajzi rendszer!
házak18 nyomait keresnünk Magyarországon. Hiányuk nem bizonyítéka annak, hogy
a telepesek a német háztípust hátrahagyták volna, pusztán arra a nyilvánvaló tényre
mutat rá, hogy a kolonizáció az elmaradottabb térségek nehéz körülmények között
boldoguló parasztjait szólította meg, akik nem ismerték, nem alkalmazták e bonyolult
építési rendszereket.
A telepítési szerz dések, a korabeli toborzó cédulák és rendeletek soraiból azonban
kiolvasható, hogy az új hazába érkez németek nem a legszegényebb, nincstelen rétegb l származtak, s t a legels vállalkozók között tehet sebb földm!veseket is találunk.
Mindannyian bírtak azonban akkora anyagi tehetséggel, mely elegend volt egy kisparaszti gazdaság felépítéséhez és beindításához.
A legels telepítések kudarcba fulladtak. Ezekb l a kudarcokból okulva megfontoltabbá vált mind a kibocsátó, mind a befogadó fél, az ide-oda költözések során elszegényed ket sehol nem látták szívesen. El ször – a korábban a császár kívánságára mell zött – elbocsátási illeték megÞzetését követelték a német földesurak, majd útlevelet
is váltaniuk kellett a Magyarország felé igyekv knek. 1718-ban a fuldai püspök már
arról határoz, hogy „a jöv!ben csak annak engedi meg a visszatérést (mármint a tartományba), aki 200 forintnyi összeget vissza is hoz az országba”19. Tehát hospeseink
már az 1710-es évek végén minimálisan ezzel a 200 forinttal érkeztek új hazájukba.
Azt, hogy mit is ért abban a korban ez az összeg, egy 1736-ból ismert toborzócédulából tudhatjuk:
17
18
19

DOBOSYNÉ Antal Anna 2008. 61–70.
ISTVÁNFI Gyula 1997. 107–111. továbbá BAUMGARTEN, Karl 1980.
WEIDLEIN János 1937. 46.
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1 ház

30 forint

kocsi, eke, borona

14 forint

4 nagy ökör

44 forint

2 ló

22 forint

4 tehén és 4 borjú

40 forint

2 tenyészdisznó

3 forint

a betakarítás el tt a mindennapi kenyérre és a kisebb kiadásokra

47 forint

ÖSSZESEN:

200 forint20

Láthatjuk tehát, hogy a 200 forint fedezte a gazdaság felépítését, felszerelését és
beindítását.
A megérkez telepesek és a birtokosok között telepítési szerz dések köttetnek,
melyben rögzítik a telkek méreteit, az adómentesség éveit, valamint az épületfa felhasználás szabadságát, esetleges korlátait, de építkezési el írások ezid ben még nem
születtek, így hagyományaikat az építkezés területén is szabadon gyakorolhatták.

6. kép: Zsibrik, Kossuth utca 6. 2008.

Az ismert építési rendeletek, a telepítési mintatervek csak a század második felét l –
Mária Terézia majd II. József uralkodása alatt – kapnak az építkezésben kimutatható
20

A toborzócédula eredeti német szövegét közli: WEIDLEIN János 1937. 47.
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hangsúlyt, így a vidékünkre ennél korábban érkez németek házaik építésénél háborítatlanul alkalmazhatták az shazájukból magukkal hozott építéstechnológiát.
El segítette mindezt a telepít k abbéli törekvése, hogy a közel azonos helyr l
származókat egy faluba irányítsák, mind az etnikai, mind a felekezeti vegyülést megakadályozzák. Ez lehet vé tette az azonos kultúrkörb l érkez k szokásainak, mindennapi életük hagyományainak – beleértve az építkezés tradícióinak – hosszú id n keresztül történ megtartását. Magyarország más területein jóval korábban meginduló
asszimiációs folyamatot itt késleltette a nagy területen, közel egy id ben, azonos gazdasági kondíciókkal települt németség léte, mely az évszázadok során egyre kijjebb
tolta határait, ezzel burkot képezve az eredeti kolóniák körül.

7.kép: Kismányok, Pet Þ utca 28. 2008

Mindezen feltételek együttes teljesülése kellett ahhoz, hogy a 18. század els
felében újjászület falvak házai „frank” mintára épülhessenek, a Magyarországon megjelen fachwerk ház egy sajátos utat bejárva több évszázadon keresztül
fennmaradhason. A két megye területén a telepesházaknak három generációja –
egyenként 50–80 évet felölel korszak – Þgyelhet meg, majd a 19. század második
felét l a fachwerk építkezésr l már nem beszélhetünk.
A lakóházak tekintetében a legrégebbiek a teljes – falazatukban is – favázzal épült
házak, melyek – a felállított kronológia szerint – az els! generációs telepesházak.
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E típus létét sokáig csak írott források21, a ködbe vész homályos emlékezet jelezte. Építéskori állapotot a közel 300 év távlatából már sehol nem dokumentálhattunk,
azonban többször átalakított, de a típus létét egyértelm!en igazoló lakóházak kerültek
el a Tolna megyei Völgység Kalaznó, Zsibrik, Lengyel és Závod falvaiból és a baranyai Geresdlakról. Legépebben egy Zsibriken22 álló ház falgerendái maradtak fenn.
A feltehet leg egykor favázas falazatú háromosztatú épületnek hátsó traktusa rzi az
eredeti szerkezetet, els két helyiségének falazatát az id k során vályogtéglával váltották ki.
A 18. század második felében az épületfa felhasználását korlátozó rendeletek hatására23 megszületik a telepesházak második generációja: a szilárd falazat építését
el író pátensek eredményeként gerendarácsot már csak a lakóházak tet szerkezeténél
ácsolnak. Ennek, az el z típusnál jóval nagyobb számú emlékanyaggal dokumentálható csoportnak legkorábbi datált épülete az egykori kisnyárádi24 lakóház, melynek
építési idejét bejárati ajtajának szemöldökébe vésett évszám alapján 1757-re tehetjük.
21
BRÜSZTLE, Joseph 1874-1880. III. 457., IV. 775. és 897. továbbá ZENTAI Tünde
1989.
22
Zsibrik, Kossuth utca 6.
23
Talán legkorábbi az 1725-ös simontornyai építési el írás, mely megszabta, „hogy
mindenütt – de f!leg az újonnan telepítésre kerül! községekben – a házépít!k égetetlen
téglából (amit közönségesen mórnak vagy válioghnak hívnak) és kéménnyel ellátva tartoznak
hajlékaikat megépíteni”. HAJDU Lajos 1978. 254.
A telepítési szerz dések kezdetben szabad épületfa-felhasználásról szólnak, kés bb ez engedélyhez, majd Þzetséghez kötött. A folyamatról ld. DOBOSYNÉ Antal Anna 2008. 27–31.
Majd 1769-t l már nincs, aki szabadon kaphat épületfát, ekkor Mária Terézia életbe lépteti az
országos erd -rendtartást, mely el írja, hogy „épületre való fákat pedig a lakosok a maguk
közönséges és házhelyek után való erdejéb!l is csak az uraság engedélyével vághatnak.”
ZENTAI Tünde 1989. 8.
1772. december 21-én Mária Terézia uralkodói leiratba foglalja, hogy „az alattvalók az
épületek falait, ahol lehet, szilárd vagy legalább nyers anyagokból állítsák el!, az uradalom
az erd!kb!l fát csak a tet!, ajtók, ablakok és más hasonlók készítéséhez – amennyiben ezek
szükségesek – szolgáltasson ki.” ZENTAI Tünde 1989. 9.
A kegyes királyi rezolúció azonban még ekkor sem változtatta meg egycsapásra a szokásokat
és a szokásjogokat. A Baranya megyei viszonyokat egy b évtizeddel kés bb rögzít , 178586-ban készített Széchenyi-féle Descriptio még a legtöbb település esetén azt közli, hogy az
„épületfát az uradalomtól ingyen kapják”. Néhol azonban már betartják a rendelkezéseket,
a birtokos szilárd falazat építésére szorítja jobbágyait és „megtagadja t!lük az oldalfalakhoz
való fát”. ZENTAI Tünde 1989. 39–40.
A folyamat feltartóztathatatlanul elindult s némi fáziskésésekkel, de elérte a Schwäbische
Türkei legkisebb falvát is.
24
Kisnyárád, Pet Þ utca 46.
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Id ben követi a ma még álló, Tolna megyei kismányoki25 lakóépület, melynek utcai
homlokzatán, a mellszorítóba vésett felirat azt tudatja, hogy MARTIN HESS építtette 1774–ben. A ma is álló fachwerk házak közül ez az egyetlen ismert, mely datált
gerendaráccsal rendelkezik. A falu szélén álló, jellegtelennek t!n , melléképületként
használt, bontásra ítélt épület vakolata alól került el a gazdagon tagolt gerendaváz.
Tulajdonosai az egykori lakóház megtartása és helyreállítása mellett döntöttek, így ma
eredeti szépségében látható a bájos formavilágú, faragással, nútolással díszített faelemek alkotta fachwerk oromzat.

M A RT I N H E SS A N NO M D CC L X X I I I I
A Baranya megyei Apátvarasdon kutatásaink több gerendavázas épületet is feltártak, azonban a lakóházak fachwerk ormait itt ma még tapasztás, meszelés fedi, helyreállításuk még várat magára. A faluban talán a F utca 53. szám alatti ház a legrégebbi,
melynek utcai homlokzatán a legutóbbi id kig látható volt gerendavázának a meszelésen átsejl nútolt mintázata. Az egykori ház eredeti hátsó frontján – egy utólag az
épülethez toldott helyiség jóvoltából – egyedülálló módon fennmaradt a gerendarács
közeinek tapasztásába karcolt geometrikus díszít motívum.
Aszomszédságában lév F utca 57. szám alatti lakóház nemcsak fachwerk szerkezetét rejti a küls szemlél el tt, de építéstörténete is érdekes fejezeteket tartogat
számunkra. A szoba–konyha–szoba–szabadkéményes konyha–szoba–konyha–(szoba)
elrendezés! épületben a kutatók a német hosszú ház megvalósulását látták, a jelenlegi
tulajdonos emlékei szerint is a házat régen két család, két testvér lakta. Mivel azonban
az tudható, hogy a Schwäbische Türkei telepesei eleve a kiscsalád szokásával érkezetek, az adódó ellentmondás nyugtalanító kérdésként jelentkezett. Feloldására, az érdekes magyarázatra építészeti felmérés közben a tet térben derült fény. Az els három
helyiség felett talált gerendarács-szerkezet kialakításában, elemhasználatában jelent sen eltér az utolsó három helyiség – önmagához képest egyébként szintén egységes
– rendszerét l. Az épület tengelyében lév nyárikonyha padlásterét határoló mindkét
25

Kismányok, Pet Þ utca 28.
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faváz e helyiség fel li oldalán – szokatlan módon – tapasztás nyomai mutatkoznak.
Majd egyre több apró jel hatására lassan kibontakozott az a kép el ttünk,

9. kép: Apátvarasd, F utca 57. rekonstruált rajza

hogy itt két háromosztatú fachwerk lakóház épült egymás mögé, melyet az id k során
egy nyárikonyhával összeragasztottak, s ezzel párhuzamosan a két traktust egy fedél
alá hozták. Az egykori, 2-300 évvel ezel tti állapot helyreállítása izgalmas m!emléki
feladat lehetne.
A Schwäbische Türkei területén kétmenetes fachwerk házak is fennmaradtak:
a szobák mögött kamrák helyezkednek el, az utcai szobából nyílik az öregek hálókamrája, míg a hátsó szoba mögött az éléskamra kap helyet, ahová a központi konyhából, a szabadkémény alól szolgál a bejárat. E típus legszebb képvisel je a Baranya
megyei Szederkényen lév

26

porta lakóháza. A példaérték! összefogással megmentett

és helyreállított országos védelem alatt álló m!emlék, ma tájházként várja látogatóit.
Az épületben a falkutatást követ en, annak eredményeit felhasználva lehet ség nyílt
a hajdani tüzel berendezések, a konyhai hasábkemence és katlan, valamint az els
26

Szederkény, Dózsa György utca 4.
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szobai táblás kályha rekonstrukciójára. Mód adódott arra is, hogy az egykori lakóház
faanyagának korát a dendrokronológia módszerével meghatározzuk, melynek eredménye szerint építése 1791-re tehet .
A 19. század elején, közepén veszi kezdetét az a változás, mikor mind az egyszer!,

10. kép: Szederkény, Dózsa György utca 4. 2005

mind a gazdagon tagolt gerendarácsos szerkezeteket – leginkább a hódító divat, mint
a rendeletek hatására –el bb-utóbb tapasztás, meszelés, vagy vakolat alá rejtetik. Az
ekkor épül házak már eleve hófehér homlokzattal készülnek, melyek mögé már csak
a statikailag szükséges, egyszer! állószék szerkezetet ácsolják. Ekkor születik a német házak harmadik generációja, ez a fachwerk hanyatlásának kora. A 19. század els
felében épült házaknál még egy-egy szálon nyomon követhet a technológia szellemisége.
E típus képvisel i még számosan megtalálhatók német falvainkban. A példaként
citált, feltehet en 1829-ben épült Baranya megyei hidasi27 lakóháznál gerendarács
szerkezet már nem épül, de a gyönyör! geometrikus vakolatminta ellensúlyozza
hiányát, a meredek tet , az osztott padlástér még az eredeti német hagyományokból
táplálkozik. A német házak e generációjának vakolatarchitektúra nélküli változatát
27
Hidas, F utca 111. A ma egyértelm!en 1829-ként olvasható homlokzati datálás
bizonytalanságáról ld. DOBOSYNÉ Antal Anna 2008. 177–178. A korábban e típusba
sorolt hidasi tájháznak egy korábbi építési periódusát tártuk fel, mely a második generációs
telepesházakhoz rendeli. (DOBOSYNÉ Antal Anna 2010b.)
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láthatjuk a Baranya megyei Ófalu28 zsúpfedeles tájházánál is.
Legtovább a lakóépületek arányrendszere marad fenn. A kis magaslaton álló,
az utca felé két vagy három parányi ablakkal néz , hófehérre meszelt házak, az udvar
felé széles eresszel nyúló, magas hajlásszög! tet k sokáig meghatározói a német települések faluképének. A máshol nem alkalmazott meredekség! háztet k a padlástér
kihasználtságát, dominanciáját hangsúlyozva jellegzetes tömeget alkotnak, mely öszszeforrott a fachwerk és a német ház lényegével. Ez a karakter összetéveszthetetlen,
nem szorítható bele a „magyar” házak tömegébe.

11. kép: Hidas, F utca 111. 2008.

A 19. század végén, a 20. század elején – mikor már fachwerk lakóházakat már
nem építenek – a tömegformálás is megváltozik, így a német falvak 20. századi történetét már nem követem.
A gerendavázas építkezés nemcsak a lakóházakra szorítkozott, hanem megvalósult
a gazdasági élet színterein is. A portákhoz tartozó melléképületek, az istállóspajták,
az iparosok építményei, a malmok és a sz l hegyi présházak között is mind a mai napig felt!nnek a fachwerk szerkezetek. Beszédes bizonyítékai mindezek a német gerendavázas technológia komplett megjelenésének, továbbélésének a Dél-Dunántúlon.
Nyilvánvaló, hogy a korábbi évtizedek tudományos érdekl désének elterel désével
sok szép és értékes fachwerk házat elvesztettünk, éppen ezért különös felel sségünk
28

Ófalu, Kossuth utca 38.
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van dokumentálásuk, bemutatásuk, a ma még álló épületek védelme terén. Meg rzésüknek legf bb akadálya, hogy e házak értékeiket csak végnapjaikban mutatják
meg. Legtöbbször akkor mutatkozik meg a fachwerk szerkezet, mikor az épület már
elárvultan, lakatlanul áll, vagy id s, többnyire egyedül él tulajdonosának már nincs
tehetsége a karbantartásra. Ekkor bújhat el a potyogó tapasztás alól az els árulkodó gerenda, oszlop, váztöredék. Bár ebben a pillanatban a felújítás még m!szakilag
megoldható lenne, de ennek jelent ségér l, fontosságáról a gazdák legtöbbször nem
meggy zhet ek.
Ezen a vidéken a II. világháborút követ en kicserél dött lakosság sokszor érzelmileg sem köt dik e régi házakhoz, így itt többszörösen igaz az az általános szemlélet,
hogy a tulajdonosaik ezekben az épületekben pusztán keser! sorsukat, a szegénység
megbélyegz szimbólumát látják: hisz aki tehette már rég lerombolta az ósdi házát és
újat épített. E helyzetben az egyoldalúan kimondott m!emlékké nyilvánítás vagy helyi
védelem – mely a tulajdonos szemszögéb l csak nyomorúságuk konzerválása lenne –
nem hozhat eredményt, sok esetben a ház pusztulását sietteti.
Az oromfalról potyogó vakolat a kezd d elmúlás biztos jele: elhagyatottság, szegénység, gyökértelenség, beletör d igénytelenség… szomorú sorsok állnak mögötte.
A köt dés nélküli, az seik kezenyomát a házakon nem látó, nem érz gazdák gondoskodása nem pótolható. Így a német ház magyarországi létének bizonyítékai, az értékes
fachwerk házak „megmentése” – végleges elt!nésük el tt – egyenl re dokumentálásukban teljesedhet ki.
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Summary
On the point of the type of the German houses we can Þnd in Hungary that our
scientists made the conclusion in many times that the arriving German settlers moved
into existing houses but in other places the building traditions of local people can be
detected. Except from these, they all agree in one thing. The German type of houses
does not show up in the Carpathian basin, so the settlers coming to Hungary did not
leave any characteristic architectural heritage.
Despite of the generalisations, coming from the previous local researches, the
researches in the region of the Schwäbishe Türkei unequivocally prove that it shows
up here and exists the architectural tradition of the German settlers who have found a
new home here after the Turkish subjection. The most characteristic and spectacular
evidence of their architecture is the timber truss fachwerk construction.
The characteristics of this West-European technology basically differ from the
pawed-trussed architectural style that is used generally in the South-Transdanubian
region. The design and construction technology of the craftsmen can be followed at
the South-Danubian houses. The general horizontal bracing element in the wooden
truss houses, the existence of the mid- or waistline cornice between the sole timber
and the roof still, the unusual geometrical pattern of the timber grid on the facade,
the simpliÞed timber truss of the back gable, the traditional usage of the space in the
loft – where the partition walls carpentered above the dividing walls divides the loft
into three, while the indoor rooÞng which is built in the level of timbers laid on the
purlins, makes the loft two storey – all is built up in the German traditions. In the loft
the storage of crops is in a strict order. The function of the loft, the important role in
the storage of crops determines the pile and proportions of the houses. The utilization
of the loft can be noticed also in the dominant appearance, which is mostly strangely
pitched with a 48-52° angle of inclination of the roof.
The existence of the German type of house can be followed for three generations:
The buildings of the Þrst generation – the colonizing Þrst buildings, which are
approximately 300 years old. They are wooden truss buildings even in their walls.
The dwellings of the second generation were built with Þrm walls and fachwerk roofs.
They were built between the mid XVIIIth century and the mid XIXth century. At
the houses of the third generation, the fachwerk technology can be traced on some
threads but the classical type of fachwerk houses was not built.
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FA A NÉPI ÉPÍTÉSZETBEN RÉGEN ÉS MA
Loch Zoltán
Holdfa Kft

Míg eleink a környezetükben közvetlenül megtalálható anyagokat alakították
életükhöz és az életüket pedig a környezetükhöz - mely felel sség születésünkt l
kötelez -, ez a tendencia az utóbbi id ben megfordult: Ma a környezetünket alakítjuk
mesterséges anyagok létrehozásával az életünkhöz, ami nem minden esetben arat osztatlan sikert, még ha rövid távon „kecsegtet” is vélt-, vagy valós el nyökkel…
A próbára bocsátás megtörtént, a válaszok helytelenek.
A mit? hogyan? mivel? és miért? ma is kényszer! kérdés, de egyre kevesebb id t
szánunk a korrekt válaszra. Mára a cél már csak a „gazdaságos”-ságra korlátozódik,
Az Élet valódi felel ssége háttérbe szorult.
Az évezredes tapasztalások és módszerek újbóli alkalmazása azonban kiút a zsákutcából.
Egyik ilyen majd’ elfeledett válasz és „anyag” a
HOLDFA
melyet télen, fogyó holdállásnál vágunk ki, azt követ en 1 - 1,5 évig légszárítjuk,
majd egy végleges m!szárítás után bedolgozzuk.
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A Hold gravitációs munkájának hatása rendkívüli. Az ár- apály jelenség sok – sok
millió tonna víz mozgatását végzi emberi beavatkozás nélkül; az év minden hónapjában-, hetében, a nap minden órájában-, percében; minden másodpercben-, folyamatosan…
Ezen folyamatos munkálkodás nagyon összetett és szerteágazó el nyök felismerését teszi lehet vé, melyek sokaságára el deink már jóval korábban rájöttek és alkalmazták is ket:
Föld legöregebb faépülete a Hor ju Chi templom Japánban, 1.650 éves… Az id közben született- halt „farontó” bogarak generációi nem tettek számottev , visszafordíthatatlan kárt benne; sem az er s földrengések, sem pedig a pusztító tájfunok nem
tették a földdel egyenl vé.

Lucfenyõ mikroszkopikus felvétele
Készítette: Bariska Mihály Professzor,
Nyugat Magyarországi Egyetem, Sopron

A fa átmér jében történ „pulzálás” a benne kering nedvesség mennyiségére is
jelent s hatással van.
A téli fogyó holdnál vágott és tradicionálisan feldolgozott Holdfa statikailag
Tizen…%-okkal terhelhet bb, sokkal jobban ellenáll az égésnek, nem igényel gomba-,
rovar- és t!z elleni impregnálást, mivel struktúrája a Þzikailag lehetséges legkisebb
méretre „töpörödött-”, húzódott össze.
A sztracheidák (a nedvezést kiszolgáló nanoméret! kapilláris „csövecskék”) falai
az összehúzódás miatt „bes!r!södnek” és „megvastagszanak”, mellyel a keményfa
irányába „javul a szerkezet statikája”, terhelhet sége; mely megmérhet el nyökkel
jár.
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A téli-, nedvezési id szakon kívüli vágás pedig azt eredményezi, hogy a Holdfázis
miatt kevesebb nedvességtartalom és feltehet en alacsonyabb intenzitású keringés melynek már nem kell kiszolgálnia az évgy!r! építést, a rügyfakasztást, tobozképzést,
új hajtások-, t!levelek növesztését - feltehet en nem tartalmaz olyan koncentrációjú

íz-, illatanyagokat, „épít elemeket”, melyek kiszolgálják ezeket az intenzív élettani
funkciókat. Mint az olimpiára felkészül csapattagok energia beviteli igénye, ez a
funkció a Þxálódások, beépülések; a téli „leállás” miatt valószín!leg drasztikusan
lecsökken, ezért az egyébként rendkívül érzékeny érzékszervekkel rendelkez

„kár-

tev k”, melyek egyébként szerves résztvev i a mindennapi életnek, nem érzékelik és
nem is fognak nagy lakmározást, pusztítást csapni.

87

LOCH ZOLTÁN

A megfelel en kialakított Holdfa rétegrendbe bepréselt bükkfa köldökcsapok a Fa
dagadási együtthatójának hatalmas nyomását felhasználva megbonthatatlan egységgé
forrasztják össze a Thoma Holz100 elemeket, melyek a Japán földrengésvizsgáló állomás szakembereinek akkurátus vizsgálódásai eredményeképpen megkapták a kit!n
osztályzatot és a „belépési engedély”-t a földrengésveszélyes zónába. Ez a nagy nyomás - mely feltehet en anno sziklatömböket szakított ki az egyiptomi piramisok építéséhez a hegyoldalakból - természetes módon, idegen-, káros és mérgez anyagoktól
mentes, egészséges és biztonságos környezetet biztosít.
Az így képezett egyanyagú, homogén, akár 3 x 8 méteres, nagypaneles fal-, födém és tet elemek rendkívül gyorsan összeépíthet ek és bármilyen technikai-, optikai
igény megvalósítható velük küls - bels megjelenés tekintetében is, valamint mobilizálhatóak, elvihet ek, b víthet ek, stb…
Tervezés azzal a mérhetetlen energiával, mely növekedése során iszonyú mennyiség! energiákat köt meg és épít be…
Tervezés azzal a mérhetetlen energiával, mely felgyújtásához majd’ akkora energiamennyiség lenne szükséges, mint amekkorát Maga is képvisel…
Tervezés azzal a mérhetetlen energiával, mely összeépítését követ en a létrehozására fordított energia sokszorosát spórolja meg…
Tervezés azzal a mérhetetlen energiával, mely a megunását követ en éltet , tiszta
humuszvagyonként, vagy jelent s energiatartalékként szolgálja tovább a „f nökeit”…
Tervezés a Csodával:
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Öt hónap

Az A-tól Z-ig mindösszesen 5 hónap alatt elkészült beruházás már hónapok múlva
termel és üzemeltetése során akár 50 – 60%-os energia megtakarítást generál.
A fenti négy csillagos, 1.050 méter tengerszint feletti ausztriai pályaszállás a túlméretezett gépészettel is 42 % energiát takarít meg évente, mely teljesítményt hosszú
id kre garantálja…
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Forrás: Erwin Thoma: Láttalak feln ni c. könyve 85. oldal

A minimál gépészettel is üzemel Thoma Holz100 épületszerkezetek 3-szoros,
vagy akár 19-szeres kih!lési és átmelegedési intervallum különbséggel és 50 -60%os energia megtakarítással büszkélkedhetnek majd’ azonos U-értékek mellett. A világbajnok 0,078 W/mK "-értékünk mindennem! idegen anyag felhasználása nélkül,
A Természet aktivitásának és az innovációnak köszönhet en „megfelezte” az egyébként puhafára jellemz

0,14 W/mK értéket.

A STEICO természetes szigetel anyagokkal körbeölelt Thoma Holz100 házak
nem csak energiatakarékosak, hanem nyári h védelmük is kimagasló, valamintó zajterhelésük is rendkívül alacsony.
A STEICO természetes szigetel anyagok tömegüknél-, fáziseltolódásuknál
és extrém h tároló kapacitásuknál fogva nagyságrendekkel több energiát takarítanak
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meg, mint szálasított és habosított társaik, még hasonló U-értékek esetében is.
Az ilyen módon szigetelt új- és felújított lakások, épületek páratartalma a homogén
anyagszerkezetnek és a hatalmas párafelvev tömegnek és képességnek köszönhet en
éven át optimális és egészségesen kiegyenlített.
A STEICO vakolható Protect terméke a széles színskálájú lélegz vakolatokkal
szabad lehet séget teremt a küls megjelenés valamennyi formájának.
Páranyomás és telítési nyomás megjelenése

U= 0.304 W/m2K

nincs kondenzáció és párakicsapódás

Details
Oberflächentemperatur innen: 19.1 °C
Oberflächentemperatur außen: -11.7 °C

http://www.bastelitis.de/u-wert-rechner

A Thoma Holz100 a STEICO természetes szigetel anyagokkal közösen 100%
biztonságot nyújt a párakicsapódás, gombásodás, penészedés és kondenzáció ellen,
miközben természetes módon szabályozza a páratartalmat is.
Konstruktív, aktív (fa)falvédelem
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99,9 %-os védelem a
nagyfrekvenciás sugárzás
és „rádiószmog” ellen

A Bundeswehr mérései alapján a Thoma Holz100 99,9%-os védelmet nyújt
a nagyfrekvenciás sugárzás és a rádió szmog ellen. Épületeinkben a faanyag az egyedüli, mely csökkenti a radioaktív sugárzást is.
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Éjszakánként ca. 1 órai szívmunka

A cirbolyafeny jótékony hatása éjszakánként átlagosan 3.500 szívdobbanást spórol meg, mely ca. 1 órával kevesebb szívmunka jóval pihentet bb, relaxáltabb és megnyugtatóbb pihenést, alvást, igazi feltölt dést, regenerálódást generál.

A Thoma Holz100 szélálló és földrengésbiztos
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A Holdfa „t zálló“

A Holdfa - véleményünk szerint - „t!zálló”, mivel nagy tömegben, a felületén
mérhet sebességgel nem ég, hanem csak beszenesedik. ( próbáljunk meg aprófa-,
azaz gyújtós nélkül, csak egy nagyméret! rönkkel tábortüzet rakni… )
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A Holdfa „vízálló”

Velence, Szentpétervár és sok- sok kiköt évszázadok óta vörösfeny cölöpökön
nyugszik.
A hajók évezredek óta szelik a tavakat, tengereket és lehet, hogy a Holdfától eltér
„rigófüttyös” társaik nem szolgálták volna sokáig sem a Görög-, sem a Római gályák
hadinépét, sem pedig a Spanyol Armada, vagy Colombus Kristóf igényeit (bár talán
lehet, hogy talán jobb lett volna… a szerz ).

Az Arche Neo Kitzbühl-i 5.700 m2-es energia független szolgáltatóházának
még épül félben lév épületébe a Wienerstädtische Vienna Insurance Group már be
is költözött és nem fél, hogy a felette lév 3 emelet a „nyakába szakad”.
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hinni olyan…
Loch Zoltán verse
hinni olyan, mint A Fát szeretni
A Fát szeretni olyan, mint a múltat tisztelni
hinni olyan, mint A Fát ölelni
A Fát ölelni olyan, mint a jöv t kívánni
hinni olyan, mint A Fát érezni
A Fát érezni olyan, mint a jöv ért tenni
hinni olyan, mint A Fába merülni
Benne lakni olyan, mint hinni

Készülni a jöv re és biztonságot „venni” sokkal többet jelent, mint a legolcsóbbat
választani.
A jöv építése a tervezéssel és az anyaghasználattal kezd dik.
A Cradle to Cradle „bölcs t l a bölcs ig” nemzetközi megmérettetés arany fokozata mögött rejl
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- primer energia beviteli,
- szekunder energia felhasználási és
- tercier megsemmisítési-, vagy újrafelhasználási energia igény és mindezek
együttes környezetterhelési értékeinek harmóniája az ember által elvárható legteljesebb környezettel sokkal többet jelentenek, mint a vállalt 50 éves garancia.

Az építés nem csak pénz, vagy optika, vagy forma.
Az építés anyaghasználat, az anyaghasználat pedig értelem.
Az építés annak az anyaghasználatnak az értelmezése, melyben
- a Gaia elmélet szerint - mint a bolygónkkal, a Föld-del - egy szimbiózisban él egy-, egységes és harmonikus organizmus, azaz az anyag is: Mi
Magunk vagyunk; vagy mint ahogyan az
- A Világvallás(ok)ban már többször is csodálatosan kinyilatkoztatott, hogy
A „Természet” iránti felel s viselkedésünk - mint ideiglenes „használók”-nak - folytonosan és folyamatosan az egyik legfontosabb feladatunk;
kötelességünk kell, hogy legyen!
A tervezés-, építés:
Annak a jöv nek a záloga, melyet meg kell riznünk gyermekeinknek, unokáink-
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nak…
Annak a jöv nek a záloga, melyt l megélhetésünket és az # megélhetésüket is várjuk,
Annak a jöv nek a záloga, melyet ajándékba kaptunk és melynek csak „helytartó”
felel sei vagyunk.
A „szépség” a tudatunkban válik valósággá, az Akarása pedig „csak” rajtunk múlik…

Mottónk:

Házainknak, mint a magzati buroknak és anyaméhnek, a védettség

oázisaiként kell szolgálniuk bennünket nemzedékeken át.
Jelszavunk: Ügyfeleinknek is csak azt kívánjuk elérhet vé tenni, melyet magunknak is kívánunk.
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Ebb l a „kívánságlistából” is meríthet, ha elolvassa Erwin Thoma ezen els , de
briliáns könyvét, melyet azzal a szeretettel ajánlunk, amellyel a könyv maga is íródott.
A könyvben Pablo Neruda „A fához” cím! veresében - mely nem véletlenül
ihlette meg az Írót és melyb l eredeztetve lett a könyv címe is -, elementáris er vel
írja le ennek a „Kapocs”-nak a felülmúlhatatlanságát, mely a föld sötét er it köti össze
az ég szabadszél járta világosságával, hajszálgyökereit l egészen a lombkoronáig követve az élet párhuzamát, megmutatva a születés és halál fenségét, köztes lehet ségeit
és elválaszthatatlan egységét.
Hiszen kinek is köszönhetjük az Oxigént, jelenlegi életünk éltet elemét és önhittségünk kóros következményeinek felszámolásán - t lünk biztosan függetlenül! munkálkodni tudó „másik Társadalomnak” (melynek mi is CSAK részei vagyunk)
azaz a Természetnek a m!ködését, ha nem A Teremt -nek és a teremtett-, óvóvéd erd knek?
Utánozhatatlan, megtervezhetetlen-, de Teremtett statikájával A Fa él képet alkot
az id r l, az er kr l, a kapcsolatokról, az álmokról, a feladatokról és az elmúlásról,
melyek összességében A Hit-r l, a hovatartozásról, az evilági életr l és a feladatainkról szólnak.

99

LOCH ZOLTÁN

Summary
The Thoma Holz100 and the STEICO are complex and homogenic organic
systems of natural insulating materials with the miracle of wood. Not only a building
technology, but philosophy, way of thinking, satisfaction and safety which creates
vitality, harmony, healthiness and a precious home.
Occupying or living in a house is a big difference. A house can mean just the
naked walls but also the home which provides relaxation, vitalisation and uniqueness
and which is also earthquake-safe, Þre-proof, water-proof and naturally protected
from fungus, mould and insects.
These outstanding and unique characteristics of the Thoma Holz100 houses are
given as a gift of the philosophical view, the ancient harmony and settlement between
the mankind and the Arcanum, that created the nature and also the way of thinking
when we do not think of the tree as a building material, but a mate. The tree, with
which help the atmosphere was created and still exists, has enormous energy.
If we handle it with respect and love, it will give such miracles with the help of
God, which no other building technology can, such as environment-friendly, energysaving, but still warm homes; the most healthy and safe houses in the world.
The speciality of the Thoma Holz100 houses is, that a special kind of wood, „Holdfa„ (Moon wood) is used for their building.
This pledge was known for thousands of years. Its main point is, that the tree is cut
in winter when the moon is on the wane and out of the bleeding period. At that time
the inner structure of the tree is different because of the decreasing force of gravity
and gravity effects. At that time there is the less damp in the inner structure of the
tree, in the capillaries. The plant has Þxed and changed its energies that are used for
growing in the end of the cyclical period. The tree that is cut with this method can be
better burdened and is not needed to treat for insects, fungus, and Þre.
The positive effect of the natural environment without poisons proves its
advantages not only on the Þeld of the individuals but also on the Þeld of the
makroeconomy.
Here is the chance. Let’s try it!
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faipari mérnök, Szentendrei Skanzen

Bevezetés
El adásomat azzal a gondolattal nyitom, hogy a fatemplomokat Kárpát-medence
szerte kevés kivétellel, de mindenképpen a szakrális épületek népi építészeti alkotásai
közé kell sorolnom. Teszem ezt abból az okból, mert ezek az épületek méretükben,
technikai megoldásaikban, díszítésükben mindenképpen azokat az elveket rögzítik,
amiket a hagyományos építészet foglal magában, megalkotásuk a sz!k helyi közösségek igényeit és lehet ségeit tükrözik. Népi építészeti alkotások esetén fontos hangsúlyoznom, hogy az épít olyan épít anyagokat használ, ami a környezetében elérhet .
Így a középkor egészében, és az ellenreformáció idejéig elmondható, hogy a falusi
egyházak nagy része fából épülhetett.
Sajnálatos tény, hogy Magyarország jelenlegi határain belül fatemplomaink nagy része már csak szabadtéri múzeumokban tekinthet meg. Szerencsére védett m!emlékként is számon tarthatunk néhányat in-situ meg rizve, ami kontextusát és indentitás
formáló hatását tekintve is a védelem leghatékonyabb és leghasznosabb formája.
Földrajzi elterjedés
Napjainkban fatemplomok els sorban Szlovákiában, az egykori Árva és Sáros
vármegyék területén; Kárpátalján egész területén és Erdélyben Maros-Torda, Szolnok,
Máramaros, Kolozs, Bihar, és Szilágy megyékben láthatóak nagyobb számban. Mint
a bevezetésben említettem, a falusi templomok nagy része a középkorban fából épülhetett, mint könnyen megmunkálható anyagból. A jelenlegi földrajzi elterjedés okait
els sorban történelmünkben kereshetjük. Ebb l a szempontból érdemes megvizsgálni
a három részre szakadt ország térképét, amely azt mutatja, hogy a fatemplomok száma a hódoltsági területeken sajnos er sen megfogyatkozott.
Történeti áttekintés
A történeti szempontokat vizsgálva a faépítés hagyományait a népvándorlás korá-
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ban kell keresni. Stein Aurél a Khotani ásatások területén a mai sövényfalhoz hasonló
falszerkezeteket ír le. Priskos rhétor Attila városáról készített leírást, melyben saroktornyos fa kerítéssel kerített várost és cölöpvázas épületeket említ. Ezek azok a feltételezett helyek, és források, amelyek szerint a népvándorlás kori magyarság a faépítészettel már a honfoglalás el tti id kben megismerkedhetett. Ennél konkrétabbak azok
a nyelvtörténeti emlékek, amelyre a történettudomány támaszkodhat. Finn-ugor jövevényszavakként említhet a ház, lak, hajlék szavunk, de az ajtó, a fél (lásd ajtófélfa),
a küszöb, a fal, a tet , a fedél, a héj (hi, hiu) egyaránt. Ács, vés , fúró, sulyok, ék, szeg,
fejsze, bicsak, csákány török eredet! jövevényszavunk. A szláv szavak közül a megmunkált faanyagok nevei gazdagítják a magyar nyelvet: a borona, rag, kaloda, pózna,
deszka, gerenda szavaink bizonyítottan szláv eredet!ek. Következtetésként levonható,
hogy a honfoglaló magyarság már vándorlásai során ismerhette a famunkákat, tudása
volt a fából készül épületek építése.
A falusi templomok építésének fontos fordulópontja volt az I. István által kezdeményezett, de László király által beteljesített törvény, amely tíz falu közösségét kötelezi
egy templom építésére.29 Szent László nevéhez köthet a Bihar megyei Szentjobbon
épített fa monostor, melyet els magyar királyunk kéz ereklyéjének meg rzésére építettek.30 Ebb l a korból egyik legfontosabb forrás Szent Altmann püspök önéletrajzi
írása, aki passaui püspökként említi, hogy Passautól a magyar határig a templomok
fából épültek.31 Középkori forráskutatásunk 62 fatemplomról emlékezik meg az 10001500 közötti id szakban. IV. Béla király idején Rogerius mester a tatárdúlás határait
a leégetett fatemplomok üszkeiben látja.32 Középkori helyneveink is árulkodnak arról,
hogy templomuk milyen anyagból épült. Így a Botegyház, Gerendásegyház, Tövisegyház nevek fatemplomaikat örökítették meg. A tatárjárás utáni id kben terjed el
a kevésbé múlandó k vagy tégla épít anyagú falusi templomok építése, melyek emlékei közül ma is több épület látható országszerte. Építéstechnikájuk bonyolultabb, több
tudást igényel, mint a fatemplomok építése, gyakran összefügg elterjedésük, formavi29
„Tíz falu építsen templomot, amelyt lássanak el két telekkel, és ugyanannyi szolgával,
továbbá lóval, és igás állattal, hat ökörrel, és két tehénnel, harminc apróállattal. Ruhákról és
oltártakarókról pedig a király gondoskodjék, papról és könyvekr l a püspök” MAROSI 1975,
23.
30
„ Ladislalaus Rex … út eo sancta dextera colloceratur… de consilio eorum
monasterium ligneum in honorem beatea Mariae Virginis in eodem loco fundavit” BALOG
1944, 498.
31
TARI 1998, 93.
32
SZINTE 1913, 1.
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láguk a környékükön épült monostorok építésével. A teljesség igénye nélkül ilyen
a csempeszkopácsi, a hévíz-egregyi, a nagybörzsönyi, és a karcsai templom.
Az ország jelent s elnéptelenedéséhez vezetett a török hódoltság id szaka. A 1617. században az ország jelent s része hadszíntérré változott. A veszprémi püspökség
területén például 2147 település pusztult el, 100 plébániájából a 17. század végén csak
5 m!ködött. A lakosság hiányát telepesek behívásával, bels migrációval sikerült
megoldani. A protestantizmus terjedése miatt is megosztott közösségek életében fontos szerepet betölt templomok építése is új lendületet vett. Míg a Felvidéken és Erdély területén a jó min ség! faanyag el segítette a tartósabb templomok építését, addig az ország bels részében az épületek ideiglenes építményként épültek, szolgálták
a vallási igényeket. A fatemplomok építéséhez szükséges alapanyag, a fa, a zsúp,
a nád mindenhol hozzáférhet volt. Az elszegényedett, életét újrakezd lakosság ezekb l az anyagokból gyakran közmunkával építette templomait. A 18. században
a veszprémi püspökség területén 207 templom épült fából (ide sorolandóak a sövényfalú, boronafalú és a cölöpvázas épületek egyaránt).33
A fatemplomok építésének terjedésében szerepe volt az 1681-es soproni országgy!lés döntésének is, ami a XXV. és XXVI. Törvénycikkében (artikulusában) rögzítette
Vas, Sopron, Pozsony, Nyitra, Bars, Zólyom, Turóc, Liptó, Árva, Trencsén és Szepes
vármegyékben 2-2 helyet rögzített, ahol a protestánsok szabadon gyakorolhatták
vallásukat. A többi vármegyében a földesúri jogok sérelme nélkül szabad vallásgyakorlatot engedélyeztek, azzal a kikötéssel, hogy a templomok szilárd épít anyagból
(k , tégla) nem épülhettek. Az 1731-es Carolina Resolutio véglegesítette azt a törvényt,
hogy a protestánsok csak az artikuláris helyeken gyakorolhatták vallásukat, azzal
a b vítéssel, hogy a már megépített templommal rendelkez települések is artikuláris
helyeknek min sültek. A sövényfalú és karóvázas szakrális épületek fénykorukat
a 18. század elején élték, élettartamuk 40-50 év volt. Karóvázas épületeknél ez érthet ,
hiszen a földbe ásott karók különösen kitettek voltak a talajnedvesség okozta károsításnak. A 18. végén a megfogyatkozott erd terület védelmében, a gyakori falutüzek
miatt, egyre inkább korlátozták a lakóházak és templomok fából történ építését.
Az ellenreformáció során a katolikus egyház szorgalmazta, támogatta a katolikus
közösségek templomépítési törekvéseit, támogatta a szilárd épít anyagú templomok
építését.
33

KÖRMENDY 1971, 53.
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II. József 1781-ben kiadott türelmi rendelete engedett csak szabadabb vallásgyakorlatot a 100 tagnál népesebb protestáns és a görögkeleti vallású közösségek számára.
A rendelet a templomépítést oly módon szabályozta, hogy a gyülekezeti épületek nem
rendelkezhettek toronnyal, haranggal, és nem nyílhattak közvetlenül az utca irányába.
Ezek a rendelkezések a fa épít anyagú templomok építésének visszaszorulásához vezettek. A templomok fennmaradása nagyban a közösség lehet ségeit l függött, képes
volt-e új templomot építeni, a régit fenntartani. Érdekes vonatkozása a templomok
továbbélésének az, hogy új templom építésekor a régi templom anyagát gyakran eladták, így új helyen tovább szolgálhatta a vallási igényeket.
Mesterek
A falusi közösségek építkezésein ácsmesterek nem mindig vettek részt. Közhelyes,
de igaznak t!nik, hogy falusi emberek nagy része értett a famunkákhoz. A városi
céhek építkezéseire gyakorta hívtak faragó embereket segítségül, akik nem voltak
tagjai a városi céheknek. Ezek a megkeresések nem mondtak ellent a céhek rendtartásinak, nem min sültek kontároknak a szerz dött munkások. Az ácsok és faragók
mellett, a faépületek készítésénél meg kell említenem az ácsmolnárok munkásságát
is, akik a liszt rlésén túl, fontos volt, hogy a famunkákhoz, és a k faragó mesterséghez is értsenek, hiszen a malmok gépészete nagyrészt fából készült, aminek javítását
maguknak kellett elvégezniük. A faragó molnárok szakrális épületek építésében való
részvételér l például a nógrád megyei Gácsfalu fa haranglábjának felirata tanúskodott:
„Exstructum a Molitore Joanne Poloni A.D. 1673”34 Az ács régen nem csak famunkák
végzésével foglalkozott, az építész feladatait is ellátta. A schlägli magyar szójegyzék
a lignifaber és a carpentarius szavakat egyaránt ácsnak fordítja. Balogh Ilona Erdélyi
fatemplomok cím! munkájában calepinus szótárára hivatkozik, melyben az ácsok
közti rangsort, feladatokat megkülönböztetik. Az architectust f ácsnak, a fabricatort
ácsnak, épít nek, faragónak, a structort szintén ácsnak, faragónak fordítja.35
„Sok szép mívöket az faragó rendnek,
Nézd elméjöket az ács embereknek,
Csodáld erejét az malom mesternek,
Mert Isten után parancsol a víznek.”36
34
35
36

BALOGH 1935, 126.
BALOGH 1935, 501.
BODÓ János: Az malom és ács mesterségnek dicsiretir l való ének.
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Szerkezetek
Fatemplomaink falazata alapvet en három faltípusba sorolható. A legegyszer!bb,
és az id járás és a talajnedvesség viszontagságainak legkevésbé ellenálló forma
a cölöpvázas fal. Jellegzetessége, hogy az épület sarkain, ablak és ajtóhelyek mellett,
a falközökben legalább 3 méterenként cölöpöket ástak le, melynek magassága kijelölte
az épület falmagasságát. Ezek tetejére szelemeneket helyeztek, ami a födém, és a tet szerkezet hordását szolgálta, valamint a falegyen kialakításában volt fontos szerepe.
Az így kapott vázrendszert fecskerakással; kétoldalt fonott fal esetén a fonás közében
döngölt földdel; vagy egyszer! fonott fal készítésével töltötték ki. A fal felületét sárral
tapasztották, a tapasztást meszelték, de gyakran meszelés nélkül hagyták. Az ilyen
épültek karbantartása folyamatos odaÞgyelést igényelt. A szerkezet kritikus pontja
a cölöpök földbe ásott része, ami a talajnedvességnek kitett, tönkremenetele gyorsan
megtörténik. Ezek a cölöphelyek jól azonosíthatóak a régészeti feltárások során. Logikus fejl désként a favázas - talpgerendás építkezés megjelenése a cölöpvázas épületek
hibáinak kiküszöböléseként jöhetett létre. A változás a talaj és a fal kapcsolatában
keresend , vízszintes gerendába csapolva alakították ki a falszerkezetet. Így a fal
a talajjal nem kellett, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljön. Ez a technológia lehet séget adott a kezdetleges alapozások elkészítésére is. A talpgerenda alatti talajcsere,
a talpgerenda alatt termésk réteg képzése a víz mihamarabbi távozását biztosította
a fa elemek közeléb l. Természetesen a hely kiválasztása fontos volt az épület építése
során. Falusi templomaink gyakran épültek dombra, egyrészt megkülönböztetett helyük miatt, másrészt az épület védelme szempontjából.
A vázas technikák mellett a borona falú épületek terjedtek el. Ezek, az eddig említett
vegyes falakkal ellentétben, tisztán fa alkatrészekb l álltak. Az építés technológiája
egyszer!. Keresztfejes boronafalról beszélünk akkor, ha a fal hengeres vagy faragott
gerendákból épül, és a mer legesen váltakozva egymásra lapolt gerendák végei
a falsíkból 15-20 cm-t túlnyúlnak. Ez a lapolás és a kinyúló gerendavég adja a fal sarokmerevségét. A másik jellegzetes sarokképzési mód a fecskefarkas csapolás, amikor
a gerendavégeket trapéz alakúra faragják. Ebben az esetben nem jelentkezik a falsíkból kinyúló gerendavég, a csapolás alapvet en önzáró kapcsolatként m!ködik. Ez
az alapszerkezet az asztalosiparban is nagyon elterjedt, ott els sorban húzásra igénybevett szerkezeteknél használták el szeretettel, így gyakran láthatjuk például asztalkávák, Þókel k csapolásaként.

105

ROMÁN ÁRPÁD

A templom típusok bemutatása
A templomok leírását a mai országhatárainkon belül még álló fatemplomaink bemutatásával kezdem.
Favázas templomaink
Tákosi templom:
Hazánkban egyedülálló módon, eredeti helyén meg rzött favázas templomunk.
1766-ban épült, a helyi református gyülekezet építette. Festett fa mennyezetét Asztalos
Ládor Ferenc fest asztalos készítette 1799-ben. A festett táblák f motívuma
a tulipán, színvilágában alapvet en a barna és a zöld szín dominál. A mezítlábas Notre-Dame nevet kapta. Az épület utcai homlokzata mellett egy fából épült portikusz
található. A szentéllyel ellentétes oldalon az épülethez egy fából ácsolt fa harangtorony kapcsolódik. Védett, helyben meg rzött m!emlék.
Mándi református templom:
Napjainkban a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban látogatható felszentelt templom.
1975-ben telepítették át a múzeum gy!jteményébe. A bontás során a famennyezet
záróelemén 1791-es datálás volt olvasható, azonban a tet szerkezet egy elemén 1582es évszámot találtak, ami valójában az építés idejét jelentheti. A bontás során el került
egy korábbi festett mennyezet néhány deszkája, ami alapján néhány mez t rekonstruáltak, és megtekinthet a templom falán kiállítva. Az 1791-es évszám a templom
festésének megújítását rögzítette. Az épület alaprajza, arányai a gótikus stílus jegyeit
örökíti meg. Érdekes, hogy bár református gyülekezet építette, az építési hagyomány
továbbéléseként megÞgyelhet a szentélyrekeszt a templomhajóban, aminek a református liturgiát tekintve jelent sége nincs.
A kisdobronyi templom:
A templom a Sóstói Múzeumfaluban látogatható. Eredeti helyén Hankuss János
tervei alapján készült, 1784-ben. Kisdobronyban 1820 táján lebontották, a gyülekezet
új templomot állítatott helyette. Az épületet rekonstrukcióban, a tervek alapján építették újra a múzeumban. Az építéstörténetével kapcsolatos érdekes adat, hogy a templomot a még m!köd kisebb templom köré építették, hogy a felekezet élete zavartalan
legyen.

106

FATEMPLOMOK A KÁRPÁT MEDENCÉBEN

1. kép: A kisdobronyi templom terve
(Domanovszky Gy 1936. 7-8 képmelléklet)

Boronafalú templomaink:
Mándoki templom:
A templom mándokról a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba került a hetvenes évek végén. Eredeti helyén 1670-ben emelte az ott él görög-katolikus vallású rutén felekezet.
A templomhoz kapcsolódó történet alapján harangját II. Rákóczi Ferenc ajándékozta
a gyülekezetnek. A templom berendezését a görög-katolikus liturgiának megfelel en
rekonstruálták. A berendezés dísze a hársfából faragott, festett Jesse-fája, ami a szentélyt záró püspök kapu faragványa.
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2. kép: A mándoki templom metszete
(SZNM MNÉA-E-22/2/26).

Zalacsébi templom:
A templom Rómer Flóris 1871-ben készített rajza alapján épült meg a Göcseji Szabadtéri Múzeumban Zalaegerszegen. A templom érdekessége, hogy a hódoltság pusztítását egyedül túlél boronatemplom volt.
Határon túli területek templomtípusai
Az épületek megmaradásának okait el adásom történeti áttekintése során már
érintettem. A templomok nagy száma miatt egyes típusokon keresztül mutatom be
a templomépítészet változatosságát és területi jellegzetességeit. Az épületek csoportosításánál Kovács József Fatornyok és fatemplomok a Kárpát-medencében37 cím!
munkájára támaszkodom. A szerz az utóbbi közel négy évtizedben múlhatatlan érde37

KOVÁCS 2004.
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meket szerzett a téma feldolgozásában.
Felvidéki Templomok
Gótikus templomok
Stílusjegyeiket és építésük korát tekintve a legrégebbi alkotások. Jellegzetesen
egy vízszintes és egy függ leges tengely határozza meg az épületeket. Alaprajzukat
tekintve el tér-hajó és szentély elrendezés!ek. Arányaikat tekintve elmondható, hogy
a fal magassága megegyezik a tet szerkezet magasságával. A gótikus templomépítészetre jellemz en kis huszártorony díszíti a tet szerkezetet. Az épületek legtöbbször
fazsindellyel fedettek. Födémük sík födém, az épület falazata kívülr l és belülr l egyaránt deszkával borított. Két kiemelked alkotása a hervartói (1593-1596) és
a turdosini templom. Ez utóbbi építését 1390-re feltételezik.

3. kép: A hervartói templom régi (1905) képeslapon. 38

38

http://www.proÞla.hu/auctions/toc/.34495072/page-123392
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Lemk 39 templomok
Az épületek a Duklai-hágó alatt, Sáros-megyében megtelepedett ukrán lemk népcsoport jellegzetes alkotásai. Tömegformálásuk rendkívül izgalmas. Külsejük gyakran festett elemekkel díszített. Alaprajzuk, tömegalakításuk teljes mértékben
a lemk liturgiát követi. A három, jellemz en négyzet alaprajzú tér f!z dik a vízszintes tengelyre. Az el tér neve babinyec, ez a n k tartózkodási helye. A hajóban, amit
andrónnak neveznek, hallgatják a liturgiát a férÞak. A szentélyben csak a felszentelt
személyek tartózkodhatnak. Az épületrészek külön tet szerkezettel rendelkeznek,
külön torony díszíti ket. Általánosan elmondható, hogy ezek a templomok kevés ablakkal rendelkeznek.
Ebbe a csoportba sorolható a körmösi templom (1741), amit 1925-ben Kassára telepítettek a múzeum udvarára, valamint a miklósvölgyei templom (1730) amit 1926-ban
a Bártfafürd i falumúzeumba szállítottak. Ez utóbbi festésével, barokkos toronysisakjával a felvidéki fatemplomok hangsúlyos darabja. Említést érdemel
a Mérgesvágásáról (1766) 1983-ban Fels vízközbe áttelepített templom is, mert a típusra nem jellemz módon az el tér a hangsúlyos alaprajzi eleme az épületnek.

4. kép: A körmösi templom a Kassai Múzeum udvarán.
(SZNM-MNÉGY-1877/94)

39
„Lemk (lemkók, lemákok) a ruszinok egyik néprajzi csoportja. A bojkóktól keletre,
a Latorcától Poprádig húzódó hegyvidéken az Alacsony-Beszkidek lejt jén élnek.” (wikipedia
szócikk)
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Bojk40 templomok
A templomok bemutatását a névadó felekezet teszi szükségessé. Elmondható, hogy
nehezebb térformájúak, és kevésbé díszítettek, mint a lemk templomok. Héjazatukat
a többeresz! tet teszi izgalmassá. Mindkét fennmaradt emlék az egykori Zemplén
vármegye területén volt megtalálható, és mindkét épületet múzeumi körülmények
között rzik. Az újszéki templom 1754-ben épült, jelenleg Homonnán áll. Érdekessége
a nyolcszög! boronából készült boronafödém, ami négyszög alaprajzú tereket fed le.
Szentélye különleges, hatszög záródású. A másik templomot Harcosról telepítették át
1967-ben a bártfafüd i falumúzeumba. Építésének ideje pontosan nem ismert, 1706ban vagy 1766-ban épülhetett, Szent Miklós tiszteletére. A szentélye egyenes záródású.
Verhovinai templomok
Ez a templomtípus távolabbi ukrán jegyeket hordoz magán, nevét szintén egy
népcsoportról kapta. Egyetlen képvisel je az alsókomárnoki templom, ami ugyan
1933-ban épült, mégis érdemes a bemutatása, hiszen formája különleges, piramidális.
Az alaprajza el tér, hajó, szentély, elrendezés!, de a hajó az, ami alaprajzában és tömegében egyaránt a leghangsúlyosabb tér. Különleges az épület gerendafödéme, ami
csegelyszer!en a négyszöglet! térb l nyolcszögbe fordul, és kupolaként fedi le a teret.
Kereszthajós templomok
A felvidéken egyértelm!en az evangélikus lakossághoz köthet ennek az épületformának az elterjedése. A történeti áttekintésben már említettem az artikuláris templomokat, amelyek az 1681-es Soproni Országgy!lés korlátozásainak hatására épültek.
A tény, hogy megyénként két artikuláris települést jelölt meg a törvény, a hív k nagy
számának befogadására alkalmas terek kialakítását tette szükségessé. A templomokat
nagy belmagassággal, karzattal állították. Az országgy!lés el írta a templomok fából
való építését, és a torony építés tiltását. A templomok a települést l távolabb épültek.
Ilyen templom a garamszegi templom (1726), ami eredetileg a Garam folyó egy szigetén állt. A templom karakterét a favázas szerkezete adja, ami andráskereszttel merevített. A bels tér fel l a váz kett s deszkaborítással burkolt. A f hajó kett s manzard40
„A bojkók a ruszinok egyik hagyományos néprajzi csoportja. A huculoktól nyugatra,
a Szuporka folyótól a Laborc Folyóig elterül hegyvidéken a Verhovinán élnek.” (wikipedia
szócikk)
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tet vel fedett, a kereszthajót kontyolt nyeregtet fedi. A másik jellegzetes épület az
eredetileg Nagypalugyán (1774) álló templom, amit 1970-ben egy víztározó építése
miatt telepítettek át Szentkeresztre. A templomot két oldalán deszkával borított boronafallal építette Láng József ácsmester segédjével egy év alatt. Az épület födéme
dongaboltozatos, bravúros a mester érzéke, ahogy az emeleti ablakok Þókdongáit elkészítette tervek nélkül. A kisdobronyi templomhoz hasonlóan a templom
a még m!köd gyülekezeti épület köré épült, ezért történhetett, hogy a két kereszthajó nem egy tengelyre f!z dik.

5. kép: A garamszegi evangelikus fatemplom.
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Garamszegi_evangélikus_templom)

Fatemplomok Kárpátalján
Verhovinai fatemplomok
Formájukban, téralakításukban nem különböznek a felvidéki templomok
verhovinai típusánál leírtaktól. A típus szép példája az uzsoki fatemplom, amit 1745ben Szent Mihály patrónus tiszteletére emeltek. A templom érdekessége, hogy a széles
eresz túlnyúlását nem a födém, hanem a fal túlnyúló boronái támasztják alá.
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6. kép: Az uzsoki templom.
(SZNM-MNÉGY-A-1877/82)

Romantikus fatemplomok
Ez a templomtípus Kárpátalja középs részén, a Munkácsi és a Szolyvai járásban
volt elterjedt. Sajnos napjainkban eredeti helyén egy sem tekinthet meg. Elmondható,
hogy ezek a keleti liturgikus terek és a nyugati templomépítészet formáinak ötvözéséb l jöttek létre. Az épületek s!r!n díszítettek. A torony magasba tör , erkély díszítheti. Szép példa a szélestói templom (1777), amit 1927-ben Munkácsra, majd néhány éve
az ungvári szabadtéri gy!jteménybe telepítették át.

7. kép: A szélestói fatemplom.
(SZNM-MNÉGY-A-1877/21)

113

ROMÁN ÁRPÁD

Barokkos templomok
Els sorban az ökörmez i járásban jellegzetesek. Alaprajzukat a tornác-el tér-hajószentély alaprajz jellemzi. Minden esetben keletelt templomok. Méretük változatos,
jellemz jük a magas torony, a barokkos kupolaforma. A tornyot óramez díszítheti.
A harangház gyakran árkádos. Ilyen templom a szolyvai templom, amit Csodatev
Szent Miklós tiszteletére emeltek. A templom szentélye ötszögzáródású. Tornya álgalériás, a hajó és a szentély fedésén egy-egy huszártorony áll. A templom fecskefarkú
sarokkötéssel épült.
Fiatornyos templomok
Kárpátalja déli részén, a Tisza mentén települt templomok. Bár a keleti hatások
vitathatatlanul megjelennek térszervezésükön, de gótikus elemek, valamint a beregi
és tiszaháti harangtornyok befolyása is egyértelm!en felismerhet megjelenésükön.
Ebbe a típusba sorolható a szeklencei (1709) templom, amit Csodatev Szent Miklós
tiszteletére állítottak. A templom tornác-el tér-hajó-szentély alaprajzú. Különlegessége a tornác kialakítása, mert födéme járható, és a tornác felett egy fedett karzat fut
körbe. A szentély hatszögzáródású, és külön kontyolt nyeregtet fedi.

8. kép: A szeklencei templom Þatornyas toronysisakja.
(SZNM-MNÉGY-A-1877/55)
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Hucul templomok
Hucul templomok példájaként a körösmez i templomot mutatom be. Körösmez
a Rahói járásban fekv település. A templomra jellemz a centrális térszervezés, alaprajza kereszt alakú. Az épület három elméleti tengely köré szervez dik. A templomot
felújították, és zsindelyfedését állókorcos bádogfedésre cserélték.

9. kép: A körösmez i templom.
(SZNM-MNÉGY-A-1877/31)

Fatemplomok Erdélyben
Napjainkban a fatemplomok Erdélyben els sorban a román közösségek használatában állnak. A magyar faépítészet emlékei els sorban a fa haranglábak körében keresend ek, vitathatatlan, hogy hatással voltak a román templomok építészetére.
Általánosságban elmondható, hogy Þnom formák, szép technikai megoldások jellemzik Erdély templomépítészetét.
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Máramarosi templomok
A máramarosi fatemplomokat a letisztult formák, a gótika által meghatározott arányok jellemzik. Tornyuk magas, nemegyszer meghatározó tömegeleme az épületnek.
A templomok födéme általában fából készült dongaboltozat. A torony méreteire utalva
a legérdekesebb példa a dióshalmi templom, amelynek tornya 53 m magas.

10. kép: A dióshalmi templom.
(http://www.panoramio.com/photo/34540440)

Erdély azon területein, amiket feljebb, a földrajzi elterjedésben felsoroltam, kisebb
templomok épültek. Kolozs megyében jellemz en négy Þatornyos templomokat állítottak, amikre a református fa haranglábak építészete nagy hatással volt. Ugyanitt
jellemz az épülethez utólag épített körbefutó tornác jelenléte is.
Befejezés
Hogy mi bizonyítja a fatemplomok értékét? 2008 nyarán a szlovákiai fatemplomok
felkerültek a világörökség listájára. Az indok, a keleti és a nyugati kultúra érintkezése, a népi építészet és a hivatalos építészet megoldásainak együttes megjelenése volt,
amit a bíráló bizottság egyöntet!en elfogadott. Az organikus építészeknek köszönhet en a fatemplomok építészete sem a múlté, hiszen 2010 júniusában Magyarföldön
fából épült ökomenikus templomot avattak.
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Summary
The aim of the study is to introduce the wooden churches in the Carpathian Basin.
In the Þst part of the study the spreading of the buildings are examined in the respect
of the geographical areas and the relations of the historical events. In the historical
review those events are examined, that inßuenced the possibilities of the building
and remain of the wooden churches. The author uses earlier published studies and
historical sources for the presentation of the revealing turning points. After the
description of the building techniques that are used by the builders and craftsmen it
presents the Hungarian, Upper Hungarian, Sub-Carpathian and Transylvanian types
of churches throughout their typical buildings based on the systematization of József
Kovács.
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Novák László Ferenc
az MTA doktora, a nagykõrösi Arany János
Múzeum ex igazgatója

A holtak álma felett
Szépen virúl a kegyelet
E nyúgalom hazában;
H!s a berek, és zöld a hant,
S tovább tenyész magában.
Ki tudja, mily rég lehetne,
Hogy itt az els csemete
El ször hajta lombot!
Azóta hány délczeg fa l n
Fej-oszloppá e sírmez n –
És hány szív összeomlott!...
Írta Arany János Nagyk rösön, 1852-ben a fenti sorokat a „Temet ” cím! versében
(Arany, 1883. 171. o.). A református temet ben a sírhanton „fej-oszlop” állt, amelyet
valójában gombosfának nevez a népnyelv. A gombosfa név arra utal, hogy gomb díszíti a faoszlopot. A nagyk rösi típusúnak „láng”alakú dísz ékeskedik a csúcson, amely
egy kandeláberb l emelkedik ki. Sajátos életszimbólum.
A protestáns temet k jellegzetes síremléke a fejfa. Ennek kialakulása a XVII. századra tehet , azonban formakincse archaikus elemeket riz. Legkorábban sírjelölésre
vonatkozóan Nagyk rösr l ismerünk történeti adatot. A város temettette el az elhunyt
református prédikátort 1638-ban, s feljegyezték a számadáskönyvben, hogy „Lécz
szöget vettünk, hogy az predikátor temetésit felróttuk fával” (Novák, 2005. 85. o.).
Tehát, a sírhantot, azaz „temetést” fával rótták fel, borították be. Sajátos módja ez
a sírjelölésnek. Rokon népünknél Karéliában hasonló módon temetkeztek még a XIX.
század végén is. Gerendákkal rótták fel a sírt, s a fejrészhez –a vallási hovatartozás-
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nak megfelel en – sírkeresztet vagy fejfát állítottak (Koczogh, 1979). Egyes kutatók
véleménye szerint a sírnak fával történ beborítása, vagy esetleg a sírhantra borított
csónak megjelenik a fejfa formakincsében is. A szatmárcsekei csónak alakú fejfa felállítva ember alakot, földre fektetve viszont csónakalakot mutat (Solymossy, 1930).
A szatmárcsekei – s hozzá hasonló, másutt is el forduló - fejfa tehát antropomorf
formakinccsel rendelkezik. Az antropomorf fejfák tekinthet k a legarchaikusabb
sírjeleknek. Kifejezetten vagy stilizált formában mutatkozik meg az emberalakúság.
Legszebb példányai ismeretesek Tószegr l, Kunszentmiklósról, Tassról, Szabadszállásról, Békésr l (1-3. kép). Ehhez a típushoz tartoznak a széles körben elterjedt gombos fák, gombfák is (Novák, 2005.).

1. kép: Csónakalakú fejfa. Szatmárcseke.
(Novák László felv. 1987.)
2. kép: Házaspár antropomorf fejfája. Kunszentmiklós.
(Novák László felv. 1981.).
3.kép: Emberalakú fejfa. Békés.
(Novák László felv. 1983.)

A. fejfa ténylegesen a XVIII. században lassan terjedt el - mint az abonyi példa
is bizonyítja 1741-b l – a rekatolizációs törekvések, vallási békétlenség akadályozta
alkalmazását, ellentétben a homogén, egységes református településekkel, mint Nagyk rös. II. József vallási türelmi rendelete (Edictum Tolrantiae) 1781-ben lehet vétette
a szabad vallásgyakorlást, a temet k védelmét, s ott bárki bármiféle sírjelet tehessen.
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A királyi rendelet csak lassan érvényesült. Például Pest vármegye 1788-ban körrendeletben utasította a községeket a türelmi rendelet betartására. Még 1791-ben is hasonlóképpen kellett intézkednie. A temet cs szök kötelességévé tették, hogy „szüntelenül
ott lakván, mind a’ fáknak megtartására vigyázni, mind a’ sírhellyeknek ki mutatásában fog a’ királyi parantsolat szerént el járni […] Melly szabott rendelés ellen ha mégis valaki akar az él , akar a’ f t l való fákban […] kárt tenni, büntetést semmiképpen
el nem kerüli” (Novák, 2005. 89-90. o.).
A fejfára utaló legkorábbi adat 1661-b l ismeretes Kozmatelkén, ahol Barcsay
Ákos erdélyi fejedelem sírjára állítottak fejfát. Újabb adat bukkan 1678-ban bukkan fel a székelyföldi Nyárádszentannán, ahol „feje felett való fa” kerül említésre
(Balassa,0989. 61. o.). A XVIII. században már számos adat ismeretes rávonatkozóan.
Nagyk rösön, egy szolga sírjára „fejéhez való fát” állítottak 1739-ben. Kecskeméten
1755-ben említenek „fejéhez valo fát”, Szabadszálláson pedig 1760-ban „F t l való fát”
faragtattak a sírra. Nagyk rösön a város tekintélyes nótáriusát, Cseh Mihályt 1771ben temették el közköltségen. „Kállai Györgynek Koporsó csinálásért, úgy EpitáÞum
’s. mettzésért, és f t l való fájá[na]k’ festéséért”, „Szattmári János[na]k’ fötül valo
fájá[na]k’ kifaragásáért”, „Csontos Péternek EpitáÞumra valo sarok, és závár vasacskák csinálásáért”Þzetett a város számadóbírája (Novák, 2005. 86-87. o.) Valóságos
sírépítményt ismerhetünk meg. A sírt bekerítették (a kerítés helyettesítette már a fával
történ felrovást), a sarok és závár vas erre enged következtetni, s a létesítmény valóságos epitáÞum, síremlék volt, amelyet asztalos mester metszett, vésett rá szöveget. Itt
állították fel a „f t l való fát”, amelyet kifaragtak, s le is festettek.
Tulajdonképpen a síremlék, emlékfa, emléktábla, az epitáÞum a temetés és sírjelölés fontos kelléke volt. Az ismeretes XVII. századi rangos f úri vitézi pompával történ temetések alkalmával a méltóságjelvények (fából faragott aranyos címer, aranyos
pallos, aranyos sarkantyú, aranyos tollas sisak, aranyos zászló, stb) között a díszesen
faragott, az elhunyt dics ségét hirdet „aranyos fa Epithaphiumot” is vittek a temetési
menetben, amelyet a temetés végén a sír fölé, a templom falára er sítettek fel (Novák,
2005. 39-48. o.). A Rhédey família epitáÞuma a csarodai református templomban
található (4. kép).
Az epitáÞum tehát fából faragott, deszkaféle alkalmatosság volt, amely a köznépi
temet kben sírjelként is megjelent. Ismeretes, hogy vallási torzsalkodás következtében 1741-ben, Abony községben nagypéntek éjszakáján, a római katolikusok rátörtek
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a reformátusok temet jére, és az „Epitháphiumokat elhordták feltüzelték” – jegyezték
fel. Egy boszorkány per kapcsán derült fény arra 1768-ban, hogy Gorzsás Zsuzsanna
vádolt személy boszorkányosság b!nébe esett azáltal, hogy különös szert készített,
amelyet ha a rabló, tolvaj vagy másvalaki ha magánál hord, akkor elkerülheti büntetést, „vagy ha meg fogják is Törvényt nem tehetnek rája”. A vádolt asszony leányával
egy tavaszi hajnalon kiment a karcagi négyes akasztófához, s az azon lógó Nagy
György „keze szár csontyát”, „szemerem testét” késsel levágta, s még más csontokat
is összeszedett. Mindezeket a „Temet b l hozatott egy darabb Épithaphium deszkából
rakott t!zzel” égette porrá (Novák, 2005. 88. o.). Cegléden 1828-ban „emlékeztet ”,
„fejéhez való fáról” történik említés.

4. kép: A Rhédey nemesi család epitáÞuma a csarodai református templomban.
(Novák László felv. 1987.)

Az epitáÞum sírjel névként nem maradt fenn sem Abonyban, Cegléden, sem Karcagon. Abonyban, Cegléden gombosfákat faragtak, Karcagon pedig impozáns méret!,
tönkös fejfákat állítottak a sírra. Az epitáÞum emléke azonban fennmaradt kivételszer!en. Ordason még a XX. században is epitafának nevezték a fejfát (Novák, 1978).
A „f t l valófa”, „fütül való fa”, „fejéhez való fa” sírjel név széles körben ismeretes a Kárpát-Európa magyarsága körében a XIX-XX. században is (lásd Kós, 1972).
A gombosfa terminológia stílusfejl dés eredményének is tekinthet . Erre ugyancsak
Nagyk rösr l említhetünk példát. A XVIII. században „fejéhez való fa”, „f t l való
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fa” megnevezés ismeretes, a XIX. század elején viszont már a „gombosfa” terminológia volt használatos. Legkorábban 1839-ben bukkan fel Erdei András temetési
költségei között „Koporsó és gombosfa tsinálás” címén tüntettek fel 5 forintot (Novák,
2005. 90. o.). A református gimnázium 1846. évi VIII. törvénye is kitér a fejfákra:
„Kártya, koczka, minden sors és szerencse játék, minden a’ még tapasztalatlan ’s
vigyázatlan ifjú kort veszélyeztet id töltés, puskázás különösen a’ temet ben, és
a’ gombosfáknak., sírköveknek megsértése […] tiltatik” a diákság számára (ÁdámJoó,1895. 115. o.).
Arany János 1851-ben került Nagyk rösre tanítani a gimnáziumba. A város nem
ihlette meg a költ t, azonban, hogy verset írt a temet jér l, nem csak a szépen n tt
„délczeg” fák, hanem az abból faragot „fej-oszlop” ragadta meg képzetét, amely valóságosan is antropomorf gombosfaként létezett Nagyk rösön.
A legkorábbi fejfa ábrázolás a XIX. század közepér l ismeretes. Kecskemét látképe Észak-Dél irányban mutatja a várost (a mai vasút fel l). El térben látszik a metszeten a temet , ahol gombosfák állnak a sírokon (Novák, 2005. 21. o.).
A magyar népnyelvhasználatban a fejfa sírjel különböz megnevezése ismeretes
(pl. a Szilágyságban, Kalotaszegen „f t l”, „fütül való fa”, a Tiszántúlon „fejfa”, a
Duna-Tisza közén „gombosfa”, Kalotaszegen, Székelyföldön „gombfa”, az #rségben
„sögfa”), azonban a „kopjafa” nem található meg. A romantikus nemzetszemlélet szerint a vitézi kor jellegzetes fegyvere, a kopja, lándzsa vált sírjellé, azáltal, hogy
a harcos sírjába szúrták. A díszesen faragott, csillag, tulipán és gomb díszekkel megfaragott népi iparm!vészeti emlékek, a kopjafák nem sírjelnek, hanem emlékfának
tekinthet k, különböz funkcióban, így mint temet i sírjel is (L. Juhász, 2005.).
A vitézi temetkezési ceremónia nélkülözhetetlen kelléke volt a kopja fegyver. Nem
tekinthet etnikai speciÞkumnak, tehát jellegzetes magyar szokásnak. Megtalálható
más harcos népek szokás kultúrájában is. Erre vonatkozóan korai adatot a XVI. század végér l ismerünk. Georgius Dousa a Németalföldr l indult útnak Konstantinápolyba, s útjáról naplót vezetett. Leírásában szól arról, hogy a Balkánra érkezve, egy
Tzurullo helységb l Babába, innen az Euro folyón átkelve Happsalába jutottak, majd
ötödnapra Adrianopolisba, amelyet a törökök Edirnének neveznek. A város el tt
helyezkedett el a temet , ahol látták, hogy a sírhantokba lándzsák, kopják („hastae
lignae”) voltak szúrva. Az ottaniaktól kérdez sködve megtudták, így állítanak emléket a harcokban elesett, vitéz katonáknak (Dousa, 1599. 78).
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A középkori Magyarországon is a rangos, vitézl emberek temetése harci pompával, ceremóniával történt. Egy ismeretlen költ „Szépének a gyulai vitézekr l” cím!
versében így ír 1561-ben:
Magyar vitézeknek holt testeket,
Magyar módon szépen temették vala
Kopiákat fejekhez ásták vala.
Sok török f t, kiket elvittek vala,
Az karókat vélek megrakták vala,
Akkor az vitézek így jártak vala.

5. kép: Báthory András kopjás síremléke (1568). Máriavölgy.
(Novák, 2005. 56. o.)

Tehát a kopjás temetkezés már magyar szokásként ismeretes a XVI. században.
A kopja fegyver hirdette a sírhantban nyugvó vitézségét. A kopja fegyver, vitézi
szimbólum síremléken is el fordul. Báthory Andrást a Pozsony melletti Mária-völgy
(Marienthal, Marianka) altemplomában temették el, s az 1568-ban készült sírkövére
zászlós kopját is faragtak a páncélba öltözött vitéz alakjával együtt (5. kép). A XVII.
századból számos leírása maradt fenn a vitézi temetési pompának.
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Rákóczi Pál országbíró – I. Rákóczi György erdélyi fejedelem nagyobbik Þa –
temetése nagy vitézi pompával történt - feltehet en Kassán –, 1836. május 20-án.
A ceremóniát, processziót részletesen megtervezték (Novák, 2005. 41-42. o.):
„ 1. Elöl menjenek a f emberek lovas szolgái seregben.
2. Gróf Homonnai uram n[agys]aga lovasserege, utána az gyalogja.
3. Az erdélyi fejedelem n[agys]aga lovas serege, utána az gyalogja.
4. Azok után az gyász ruhában öltözött dobos és trombitások.
5. Ezeket követik az fekete kopjás lovas sereg, lehajtott kopjákkal, kiknek
az czeremónia végéig veszteg kell az templom el tt lovuk hátán lenni.
6. Azokat kövessék az gyászruhában öltözött 12 koldus; ég szövetnékekkel, egy
egy kis keresztel.
7. Egy gyermek egy öreges, fekete, fa keresztet viszen el l.
8. Azt követik az énekl kántorok, deákok.
9. Azokat a falukon lakozó plebanusok ketten, ketten, álbában, stólában öltözvén
ég szövetnekekkel.
10. Ezeket követik a Francziscanus barátok, az magok habitusokban, vagy
álbákban, ketten, ketten ég szövetnékekkel.
11. Azokat a Domicanus barátok hasonlóképen.
12. Ezeket a pater Jézsuiták sz r álbákban, stolákkal, ég szövetnékekkel.
13. - 14. Az egri, szepesi, és több káptalanbeli canonicus urak hasonló képen fejér
álbákban, ketten, ketten ég szövetnékekkel.
15. Azokat követik a városok követi ketten ketten ég szövetnékekkel.
16. Ezeket az Vármegyékb l való f emberek ég szövetnékekkel.
17. Azokat kövesse a vármegyék követi ég szövetnékekkel.
18. Azokat az urak követik ég szövetnékekkel.
19. Azután az veres színes aranyos zászlót viszi Aranyosi János, szépen öltözött
czafrangos szerszámu lovon; köves pánczélba és sulyos sisakba felöltözvén.
20. Ezután az fekete posztóban felöltözött lovat viszi Golopi Zsigmond gyalog.
21. A dufßa tafotában felöltözött lovat viszi Komjáthi János, gyalog.
22. Az fekete bársonyban felöltözött lovat viszi Hoffer György lovászmester gya
log.
23. Ezt követi Pinchik István, ki az aranyos sarkanytut viszi.
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24. Az aranyos botot viszi Horváth Péter.
25. Az aranyos pallost viszi Gyarmann Zsigmond.
26. Az aranyos tollas sisakot viszi Petrovics uram.
27. Az fából csinált, faragott aranyos czímert viszi Gyarmann László uram és
Rokonaki uram.
28. A köz tafota zászlót viszi Demián János.
29. Az dupla tafota zászlót Kálnássi Zsigmond.
30. Az öreg aranyos zászlót Pathai Pál uram.
31. Ezeket követik az közönséges nagyságos urak, ég szövetnékekkel.
32. Azokat fölsége tanács urai, ég szövetnékekkel.
33. Azokat gróf Homonnai uram n[agysá]ga egyedül.
34. # nagyságát jászói leleszi prépost uramék.
35. A püspökurak

n[agysá]gok.

36. Az jó emlékezet! urnak legközelebb való atyja Þai.
37. Az erdélyi fejedelem n[agysá]ga Þa. Az kis uracska, kit vagy egy úr, avagy
hopmester vigye.
38. Az koporsót viszi 20 ember, fekete gyászruhában; két fel l az koporsónak,
6 inas; u: m: Pécsi Ádám, Berzeviczi, Christof, Bartha, Horváth, Falten And
rás. Az koporsót az mint viszik az fekete gyalog kétfel l mennek rendben
egymás után, és ha az fekete lovas sereget el érik azon rendben maradjanak.
39. Mindjárt az koporsót követi az siralmas aszszony, az kit két úr karjánál vigye
két fel l.
40. Az kisaszszonyt is két úrÞ fogja két fel l.
41. Az kisaszszonyt kövesse Homonnayné aszszonyom egyedül.
42. Az több uraszszonyok ketten, ketten.
43. Az jóemlékezet! urnak leány ágon lév atyjaÞai.
44. Azokat az siralmas aszszony leány ágon lév atyjaÞai.
45. Azokat az aszszony n[agysá]ga gyászban öltözött frauczimmerei.
46. Az özvegy aszszonyok.
47. Ezeket követik azúr aszszonyok frauczimmerei.
48. Azokat az nemes aszszonyok szolgálói.
49. Azokat az közönségnek sokasága.
50. Az mikor az koporsót az testtel be akarják vinni az templomba az fekete lovas
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sereg rendben álljon össze hajtott kopjákkal, az ki alatt mint egy bolt alatt vihessék bé
az testet és mind addig veszteg álljanak, szép rendben az templom el tt, valamig az
temetési czeremónia mind végben nem megyen. É reá kell vigyázni, s jelt adni, hogy
mikor ott benn a templomban, be törik az sírban az fekete tafota zászlót, ott kint is akkor rontsák el az kopjájokat, ugy hogy az bels törés a küls vel egyszersmind essék.”
A vitézi temetési pompa, felvonulás számos archaikus elemet rzött meg. Az egyik
a díszesen és az egyszer! fekete posztóban, bársonyban, tafotában felöltöztettek lovak szerepe a temetkezés során. Az si szokás szerint a magyarok ilyen alkalomkor
feláldozták a lovat, s a harcossal közös sírba helyezték (ezt igazolja a honfoglaló magyarság lovas temetkezése). László Gyula megállapítása szerint ez az si hagyomány
tovább élt a keresztény temetési ceremóniában is, azzal a különbséggel, hogy már
nem áldozták fel a lovakat, hanem az egyháznak ajándékozták. A temetési menetben
díszes, aranyos zászlókat és egyszer!, fekete tafota zászlót is vittek. Ez utóbbit beletörték a sírba, míg az aranyos zászlót, címert, epitáÞumot a templomfalára er sítették
fel. Az elhunyt közönséges kardja is a sírba került ketté törve. Az si hagyomány
szerint mindezt azért cselekedték, hogy az elhunytnak szolgálatára legyenek a harci
eszközei a túlvilágon is (László, 1944). A f rangú, vitézi renden lév személyek temetési pompájában fontos szerepet játszott a kopja fegyver. Mivel a temetés rendszerint
templomban történt, nem adódott lehet ség arra, hogy a sírköbe állítsák a fegyvert.
Mint említettük, ez a zászlós kopja megjelent a síkövön faragványként. A kopjákat
nem törték a sírba sem, miként a zászlót és kardot, hanem jelképesen a feketekopjás
sereg fegyverét a templom falán törte össze, ügyelve arra, hogy a sírba töréssel egyszerre történjen, mintha valóságosan is a sírba lett volna törve a kopja.
A XVII. századi temetési ceremónia leírások többnyire római katolikus szertartást dokumentálnak.. Apor Péter leírása szerint a protestáns vallású rangos emberek
temetése is hasonlóan történt Székelyföldön. A régi erdélyi rangos, vitézi temetésr l
írja 1736-ban: „Az töröksíposok és trombitások után mentenek az urak hintai, az után
ment az község, az község után vezette két-két ember a czifrán felöltöztetett paripákot,
az után mentenek a férÞkeservesek hintai, a férÞkeservesek mentenek lóháton az test
elött […] két pénczélba öltözött; az kinél az aranyas zászló volt, és aranyas fegyverben volt maga is, az ment szerszámos czifra paripán; az kinél az fekete zászló volt, az
ment a bakacsinba öltözött lón. Az ezüst címert feketében az fejinél gyalog vitték.
A test után mentenek az keservesasszonyok hintai, azok után az asszonyi község […]
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mikor az egész vége vólt, ha Þai vóltak és a közelébb való atyaÞai fogták az koporsót,
mások is segéltettek, és azok vitték az testet az sírig; mikor osztán az sírba bétették,
az pánczélban lév t l elvették az fekete zászlót és kardot, azokat esszerontották, és
az sírban az koporsó mellé bévetették, az ezüst címert az templom bels oldalára
felszegezték, úgy hasonlóképpen az aranyas zászlót az templomban nyelinél fogva
felfüggesztették; az ott lobogott. […] ha katolika volt, semmi oratio nem volt, az más
valláson lév knél volt magyar oratio” (Apor, 1978. 133-134. o.; Vö. Apor, 1863).
Orbán Balázs a XIX. század közepén még látta, hogy a sóvidéki, római katolikus
Atyhán vitézi ceremóniával temetkeztek a székelyek. A közeli rokonok, vagy a falu
tekintélyesebb emberei közül valaki a bakacsinnal beletakart ló hátára ült kibontott
üstökkel lovagolt a koporsó el tt, kezében lefordítva tartva a sírkopját. Temetéskor
a sírba l ttek, majd a felhantolás után a zászlóskopját a sírhantba szúrták. (Orbán,
1868. 143. o.). Ennek a vitézi temetésnek emléke még a XX. század végén is felfedezhet volt Atyhán (Novák, 2005. 59. o.).
A zászlók még fontos szerepet töltöttek be a temetkezés során a vitézi élet lehanyatlása után is, nem csak Erdélyben, de Magyarország más vidékein is. A Vas megyei Nagysimonyi temet jér l 1844-ben történik említés. Egy pesti hírlapíró tudósításában írja: „Simonyiban egy Czelen túli helységtemet jében eddig sehol nem látott
tárgy ötlött szemembe, ugyanis számos keresztek mell l póznákon zászlók lengettek,
fehérek, feketék és tarkák, újak és rongyosak. Meg nem foghatám, mint ki soha ilyesmit nem láttam, jelentésüket ’s ezért megállva kérdezém az els jöv t: »Bácsi! Mit
jelentenek azok a zászlók?«, »Nemes embereket«, felelte mogorván a’ kérdezett ’s
továbbment. Nem hittem szavainak; azért tovább várakozék egy felém jöv menyecskére ’s szólék: »Ugyan édes lelkem! Mondja meg nekünk igazán, mit jelentenek azok
a’ zászlók?«, »Hát ott nemesek fekszenek«, ismétlé az el bbi állítását. »De miféle
nemes emberek, édes szép lelkem?«, »Hát csak ollyanok«. «Mint másemberek», «Hát
csak biz ollyanok». «Már mégsem hihetem, lelkem, hamis maga; a’ simonyi nemesek
bizonyára valami ütközetben voltak, talán Gy r alatt vitézül viselték magukat,’s ezért
a’ nemes vármegye t!zette sírjaik fölébe a’ hadi dics ségre emlékeztet jelt, avagy talán a’ francziákat vagy lengyeleket voltak segíteni szabadsági harczukban?», »Voltak
a patvart«. »De hát miért vannak mégis ’e zászlók ide szurdosva?«, »Hisz mondtam
már, hogy nemes emberek fekszenek alattok«. Képzelheti az olvasó bosszankodással
vegyült álmélkodásomat. Nemes emberek köztemet ben zászlókat t!zetnek sírjaik
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fölé! Lehet-e tovább vinni a’ magyar nemesi hiúságot?” (Novák, 2005. 59. o.).
A városi zsurnaliszta értetlenül állt az si szokás megnyilvánulása láttán. Nemesi
hiúságnak tulajdonította a vitézi temetési ceremónia részét képez zászlós kopja állítását. A sírjelölés si módon történt. Az evangélikus vallású Nagysimonyiban fakeresztet állítottak az elhunytnak, s a nemeseknek, vitézl renden lév knek kijáró vitézi
temetési ceremónia fontos kellékét, a ruddá egyszer!södött zászlóskopját a sírhantba
állították.

6. kép: Zászlós-kopjás fejfa. Korond
(Novák László felv. 1980)

Az Erdélyt l, közelebbr l a Székelyföldt l távoli helység vitézi temetési szokása
egyértelm!síti azt, hogy a fakereszt vagy fejfa sírjel és a kopja vagy zászlós kopja
fegyver együtt létezett, s a kopja a vitézi rangot fejezte ki, de nem volt önálló sírjel.
Az említett, 1678-ból ismert nyárádszentannai adat szerint a „fejéhez valófa” mellett
„kopja” is a sírhantra került (Balassa, 1989. 61. o.). Ennek bizonysága szerint is, szükséges hangsúlyozni, hogy a kopja nem primér sírjel, s így kopjafáról, mint sajátos fejfa
sírjelr l nem is beszélhetünk. Ezt a megállapítást sóvidéki példa is meger síti. Viski
Károly Siklód fejfái kapcsán állapítja meg, hogy azok valójában a kopja fegyver tartói.
A vitézi temetkezési szokás elmúltával a kopja tartója sajátos sírjelöl funkciót vett fel,
méreteiben, díszítettségében fejfa alakult ki bel le (Viski, 1910). A zászlós kopja emléke meg rz dött azáltal, hogy - csökevényes formában ugyan -, de a fejfa csúcsába
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illesztve megmaradt. Orbán Balázs írja 1868-ban Fels sófalva temet jér l: „Sófalván
csak nem minden családnak külön temetkez helye van, a fejfák czifrán tulipánosan
vannak kimetszve, f ként a férÞak sírján lév , s ezekbe, de csak a szabad székelyeknél (mert jobbágynak azt tenni nem volt szabad) egy zászlós kopjanyél helyezve. Oly
szokás ez, mely kisebb-nagyobb módosítással meg van nemcsak a Sóvidéken, hanem
a Nyikó, Gagyvize mellyékén is […] Régi daliás id k maradványai, lovagias emléke
azon harczias és szabad korszaknak, mid n minden székely nemes és lovag, mid n
minden székely fegyverhordozó honvéd volt” (Orbán, 1868. 133. o.). A díszesen faragott fejfa csúcsába illesztett kis zászló – mint zászlóskopja csökevénye - napjainkban
is megtalálható Korondon (6. kép).
Siklódon a XX. század végén már nem volt található fejfa. E helységben is a tágas
házas portán, a szilváskertben temetkeztek a családok. Még találhatók ott sírkövek,
de fejfa nem. Megsz!nt a ház telkén történ temetés, s a falu fölött kialakított közös

7. kép: Koporsóviv rudak, mint fejfa és lábfák. Siklód
(Novák László felv., 1981)

temet ben temetik a halottakat. A koporsót három rúdon viszik a falu feletti temet be,
s temetés után a koporsóviv rudak közül egyet a fejhez, kett t pedig a lábhoz szúrják
a sírhantba (7. kép). Id vel a sírk vel cserélik fel a fejhez állított rudat (Novák, 2005.
125).
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A siklódi példa arra is enged következtetni, hogy a koporsóviv rudak valóságos
sírjelöl funkciót tölthettek be fejfaként és lábfaként, a fejfakultúra kialakulásában
jelent s szerepet játszhattak. Az egyszer! koporsóviv rudak id k folyamán funkciómódosuláson mentek keresztül, díszesen faragott fejfákká, és impozáns méret! lábfákká alakultak át (Novák, 2005. 120-121. o.).

8. kép: Háromággal díszített fejfa. Kalotaszeg
(Novák, 2005. 125. o. 5. kép)

A vitézi temetkezési szokás nem múlt el nyomtalanul, a kisgyermekek, Þatalok
temetkezési ceremóniájában tovább élt, mind a római katolikusok, mind a protestánsok körében Észak-Magyarországon (Ung, Abaúj-Torna, Gömör, Pozsony). Az Ung
vármegyei Nagykapuson például a XX. század elején kisgyermek temetésekor a kis
koporsóba zárt testet a keresztanya vitte a kezében, mellette ment az édesanya. El ttük haladt fekete ünnepl ben öltözve két csizmás legényke, kezükben fakardot tartva,
amelynek hegyébe citromot szúrtak, s abba pedig színes szalagokat t!ztek. Temetéskor a fakardot a sírba vetették, a koporsó mellé (Novák, 2005. 61-62. o.). A fakard
a pallos, a kard hegyébe szúrt citrom a buzogány, a citromba t!zött színes szalagok
a díszes zászlók a középkori harci szimbólumoknak felelnek meg, és sírba vetésük
a régi vitézi temetkezési ceremónia emlékét idézik fel.
Az eladósorban lév leányt, s n tlen legényt díszes pompával temették, valóságosan is megtartva a „halott lakodalmát”, ugyanakkor a vitézi temetési ceremónia egyes
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elemeit is meg rizve. Kalotaszegen a leányt menyasszonynak, a legényt v legénynek
öltöztették, s ünnepl be öltözött Þatalok – mint nyoszolyólányok és legények – színes
kend kkel feldíszített lobogókat vittek a temetési menetben, a koporsó két oldala mellett. A temetésre a Þatalok „három ágat” készítettek rendszerint k risfából, amelyet
virágfüzérrel díszítettek fel. A temetési menet élén vitték, s a díszesen faragott fejfa
csúcsába állították, akárcsak régen a zászlós kopját (8. kép). A színes kend k is zászlóként kerülhettek a fejfa csúcsára, mint ismeretes a kalotaszegi Sztánán 2002-ben (9.
kép).

9. kép: Legény fejfájára er sített kend tartó. Sztána
(Novák László felv. 2002)

Összegzésül hangsúlyoznunk szükséges, hogy a magyarság jellegzetes sírjele
a fejfa, amelynek különböz népnyelvi terminológiái ismeretesek. Ezek között azonban kopjafa, mint sírjel elnevezés nem létezik. A régi harci eszköz, a kopja fegyver
a középkori vitézi temetési ceremónia fontos része volt, amely azonban másodlagos
sírjelöl funkcióval is rendelkezett. A sírhantba szúrt zászlós kopja a sírban nyugvó
harci dics ségét hirdette. A sírra állított fejfa, gombfa mint epitáÞum, síremlék nem
csak a vitézi renden lév knek, hanem a köznépnek is sírjele volt.
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Summary
The sign of the graves has a special signiÞcance among the Hungarian burial
traditions. In the protestant–primarily in the reformed, partly in the Unitarian
and evangelical–grave yards can be found the ethnographical Hungaricum, the
headstone (this cultic remain was placed into the Hungarians, among the Slovaks who
immigrated to Alberti, Irsa, Pilis, Péteri, Dunaegyháza in the XVIIIrd century, and
also the Germans from Soltvadkert, who created highly carved tulip, star and knob
ornamented headstones). The headstone had many folk terminologies („wood from
the head”, „knobbed wood”, „knobwood”, „nailwood” etc.), but the common name
„wooden headboard” does not exist in the folk-speech. Actually, this is a decorated
wooden memorial column, which became the symbol of the Hungarian national
identity in the second half of the XXth century (they can be found on squares and in
Roman Catholic cemeteries etc.)
The headstone shows up in the XVIIth century, and spreads–mainly in the
homogenic reformed areas, such as Nagyk rös–slowly in the XVIIIth century. The
reason of that was the religious persecution. The religious edict of tolerance of II. József in 1781 (Edictum Tolerantiae) guaranteed the free practice of religion, and that is
why the headstone could spread in the protestant cemeteries.
The form of the headstone contains archaic elements. This shows up in the
anthropomorphy. In many places (Tószeg, Kunszentmiklós, Tass, Szabadszállás, Békés) stylized human Þgure was carved of the trunk. A big group of the
anthropomorphous headstones contain the knobwood and knobbed wood that can be
considered as the result of the stylistic developement. The decoration of human head
and body developed in the XIXth century. The highly decorated headstones can be
considered as the symbol of life.
The digniÞed, mostly military authorities were buried with knight honours in the
nomadic and Christian feudalism. One of the most important parts of the ceremony
was the battle weapon, the ßag pike, which was stabbed into the grave, and had a
grave nominating function together with the headstone proclaiming the deceased
gallant honour. In Transylvania, the pike weapon, and its case changed into a highly
carved grave marker among the Székelys in the military frontiers after the knight
age. The ßag pike remained as a leftover, and get on the tip of the headstone (e.g. in
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Korond, in Sóvidék)
In the great age of the grave marker’s cult was in the end of the XIXth century
and in the beginning of the XXth century. The highly carved grave markers could be
found in the settlements with more nationalities (the evangelical Hungarian-Slovakian
Alberti, Irsa, Pilis, Péteri, Dunaegyháza, and the Hungarian-German Soltvadkert),
where the inhabitants carved the the wooden columns to the grave in a richly carved
style according to the stylistical characteristics of the age. The knob, star and tulip
ornaments of the adorned grave marker, which outstanded from a ßower-stand motif,
symbolize a real tree of life.

134

FEJFA, KOPJA-FA

Irodalomjegyzék

1. Apor Péter [1863]: Metamorphosis Transilvaniae. Altorjai b. Apor Péter Munkái.
Közli Kazinczy Gábor. Monumenta Hungariae Historica II. oszt. II. kötet Pest.
2. Apor Péter [1978]: Metamorphosis Transilvaniae. Kritérion Könyvkiadó, Buka
rest.
3. Arany János [1883]: Arany János kisebb költeményei. Arany János Összes
Munkái. Els kötet. Kiadja Ráth Mór. Budapest.
4. Ádám Gerzson – Joó Imre [1896]: A Nagy-K rösi ev. Ref. F gymnasium
története. Nagyk rös.
5. Balassa Iván [1989]: A magyar falvak temet i. Corvina Kiadó, Budapest.
6. Dousa, Georgius [1599]: De itenere suo Constantinapolitano, Epistola.
Accesserunt veteres Inscriptiones Byzantio ex relique Graetia nunc primum in
lucemeditae, cum quibusdam doctorum virorum epistolis. Lugduno-Batauae.
7. Koczogh Ákos [1979]: F tül való fák. Confessio III. évfolyam. Budapest. 84-101.
8. Kós Károly [1972]: A székely fejfák kérdéséhez. In: Népélet és néphagyomány.
Kritérion Könyvkiadó, Bukarest.
9. L. Juhász Ilona [2005]: „Fába róva, földbe ütve…” A kopjafák/emlékoszlopok
mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál. Fórum Ki
sebbségkutató Intézet Lilium Aurum Könyvkiadó, Komárom-Dunaszerdahely.
10. Novák László Ferenc [2005]: Fejfa monográÞa. Az Arany János Múzeum
KismonográÞái 16. Nagyk rös.
11. Orbán Balázs [1868]: A Székelyföld leírása. I. kötet. Pest.
12. Solymossy Sándor [1930]: #si fejfaformák népünknél. Ethnographia XLI.
évfolyam. 65-84. oldal.
13. Viski Károly [1910]: Mi a kopjafa? Néprajzi Értesít XI. évfolyam. 221-224.
oldal.

135

KAPUK, SZÉKELYKAPUK
Balassa M. Iván
néprajzkutató

Amikor a „Fa a népi építészetben régen és ma” szabadegyetemi-sorozat szervez i
felkértek, hogy tartsak el adást a népi építészet, népm!vészet szó szerint is kiemelked alkotásairól, éppen könyvet írtam a székelykapukról. Ez, mint utólag kiderült
egyszerre megkönnyítette, de nehézzé is tette dolgomat. A könnyebbség nyilvánvaló,
hiszen az éppen feldolgozás alatt lév hatalmas anyag inkább a b ség zavarával járt,
a probléma viszont az, hogy egy, még nem megjelent munka – számomra legalábbis – gátló tényez , ha az el adás témájában egy tanulmányt kell nyilvánosságra hozni.
Ezért azt a megoldást választottam, hogy az elhangzottakat esszéisztikus formában
idézem fel.
A kapuk megnevezése
Eredetileg el adásom címe lett volna, azután alcímmé degradáltam a kérdést:
„Ismerték a székelyek a székelykaput?”. A Þgyelemfelhívónak szánt kezdet nyilvánvalóan jelzi, hogy valami probléma van a megnevezéssel. Valóban, attól, a jelen ismereteink szerint az 1600-as évekre tehet id t l, mikor el ször említik azt a nagykaput,
melynek, általában három, egyenl magasságú oszlopát felül egy vízszintes gerendával összekötik, ezt esetleg egy ferde kötéssel meg is er sítik – ez a kötöttkapu –, hogy
ne menjen túl korán tönkre, valami fedéssel is ellátják – ez a fedeleskapu –, és egy id
után még a galambok tartására szolgáló résszel is ellátják – azaz galambbúgos kapu
lesz –, mindig a konkrét megoldás szerinti neveken említik.
1632-ben a délerdélyi Fogarasföldön lév Kucsulátán összeírták, ma úgy mondanánk, leltárba vették, I. Rákóczi György itt lév udvarházát és, többek között a következ t jegyezték föl (az akkori írásmód szerint): „…az Kocziolatai udvarház tapaszos
palánkal bekeritve az fele sindelies ...az udvar feleöl egy eöregh deszkas galambuczos
sindelies ka¬pu, mellette egy kis aytó”. Néhány évvel kés bb újra számba veszik
a birtokot és a kapuról még többet megtudunk: „...Az alsó kapun bemenvén, az kapu,
eöregh szépen faragott bál-vánnyával..., rayta egy gyalog aytóczka is... sindelyezés
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alatt, galambbugos...”. Tehát nemcsak galambbúgos volt, hanem a vaskos – az öreget
ebben az id ben ilyen értelemben is használták – oszlopait faragással is díszítették.
A hasonló feljegyzésekben a továbbiakban is csak nagy-, kötött-, fedeles-, galambbúgos- néven és természetesen ezek változatos összetételével nevezik kapuinkat.
Mindössze a XIX. század legvégén kezd terjedni a ma is használatos székelykapu
kifejezés. Ennek egyik oka, hogy a kapunak ez a fajtája nemcsak Székelyföldön volt
használatos, hanem Erdélyben, s t rajta kívül máshol is, másrészt maguk a székelyek –
ez egyébként a hasonló elnevezések általános sajátossága – miért nevezték volna a saját kapujukat székelykapunak? Az elnevezés kívülr l, a néprajzkutatóktól származik.
Figyelemreméltó, hogy Huszka József, akinek 1895-ben jelent meg „A székely ház”
cím!, de többségében a kapukkal foglalkozó pompás könyve, még „nagykapu”-nak
nevezi ket. Csak Jankó Jánosnak a kor- és az egész magyar néprajztudomány kiemelked alakjának Huszka könyvér l írt bírálatában t!nik fel a „székely kapu” kifejezés,
ami azonban nála sem a kapufajta, hanem a székelyek által készített kapuk neve. Még
a XX. század elején is helyre-helyre utasítják a szakirodalomban az immár egybeírt
és a kapufajta megnevezésére szolgáló kifejezést. De lényegében még ma sem egyértelm! a névhasználat, hiszen számos esetben egyszer! kiskapukat, vagy ezek leveles,
alacsony oszlopos nagykapuval kombinált változatát nevezik székelykapunak – nem
beszélve az utóbbi id kben elszaporodó torzszüleményekr l.
A székelykapuk kutatása
A vagyonleltárakban, mint látható volt, már a XVII. századtól emlegetik ezeket
a kapukat. De mint m!vészeti-, népm!vészeti értéket csak a XIX. század második felében fedezték föl. Mint annyi minden más e téren Erdélyben, ez is Orbán Balázsnak
köszönhet . „A házak el tt ott pompálkodnak a hagyományos galambbugos cserfakapuk – olvashatjuk a Székelyföld és Erdély cím! munkájának „Udvarhelyszék nyugoti
határszélé”-t bemutató, 1868-ban megjelent kötetében – melyek rendszerint igen szép
dombormüvü faragványokkal, metszvényekkel, dus arabeszkekkel és növénydiszlettel
vannak ékitve, élénk, kirívó szinekkel kiemelve.
Az ily kapuknak rendszerint két körives nyilata van: a nagy kapu, melyen szekérrel járnak, és a gyalog vagy kis kapu. Amaz magas, e törpe lévén, fölötte betöltetlen
tér marad, mely hogy nehézkessé ne tegye a különben könnyüded kapuzatot, dús
alakitású diszmüvezettel, vagy áttörve alkalmazott mérm!vel van betöltve; de egyik
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esetben sem marad el a felirat, mely a csináltatók nevét s az évszámot tudatja. Nem
ritkán lehet 150, 200 éves, s t régibb ily kaput is látni a székely földön, melyek
a fametszésnek nagy tökélyér l és a keleti ékitményezés iránt való nagy el szeretetr l
tanuskodnak.
E kapuk inkább ékitményül, mint szükségb l állanak ott, mert a székelynek hagyományos vendégszeretete nem igen engedi meg a kapu bezárását; tárva van az
boldog, boldogtalan el tt, mint a székelynek nyilt, emberszeret szive, s ezt akarják
kifejezni a kapu szemöldre felvéselt ily feliratok:
BÉKE A BELÉP#KRE.
ÁLDÁS A KIMEN#KRE.
vagy ez:
HA JÓ SZIVED, NEVED, E KAPUN BEJÖHETSZ,
HA PEDIG ÁLNOKUL ÉLSZ, FEL S ALÁ MEHETSZ.
s több ilyenek, melyek a népköltészetnek néha meglep gyöngyeit mutatják fel.”
Orbán Balázs annyira megkedvelte az ilyen kapukat, hogy a Szejkefür n,
Székelyudvarhely határában lév nyaralója elé állíttatott egyet, mely ma is látható
az emlékét idéz kapu-parkban és a következ felirat olvasható rajta: „AZ EGY IGAZ
ISTEN SEGEDELMÉVEL ÉPÍT/ETTE ORBÁN BALÁZS 1888 MÁRCIUS 24”.
Huszka József neve és 1895-ben megjelent munkája már szóba került – pótolhatatlan m!! Igaz, elképzelése a „nagykapuk” eredetér l máig ki nem heverhet tehertétel
a kutatás számára, de még olyan, az 1700-as években készülteket is megörökített,
amik ma már régen nincsenek meg, és melyek nélkül nagyon hiányosak lennének
ismereteink. Most csak egy technikai jelleg! megjegyzést teszek – Huszka rajztanár
volt, így az emlékeket úgy rögzítette, dolgozta fel, hogy azokról fényképet készített,
majd egy részüket átrajzolta. Mind az eredeti fényképek, mind a rajzok megtalálhatók
a Néprajzi Múzeum gy!jteményében.
Az egyik vezet néprajzi folyóiratban, a Néprajzi Értesít 1909-1910-es számaiban, több részletben jelentette meg Szinte Gábor „A kapu a székelyföldön” cím!,
könyv terjedelm! feldolgozását. Egy, az eredet kérdésével is foglalkozó bevezet után
részletes leírásokban és rendkívül szemléletes rajzokban ismerteti, dokumentálja
az általa legfontosabbnak tartott kapukat. Egyébként is rajztanár volt és módszere
Huszkáéhoz hasonlít, azzal a különbséggel, hogy rajzai m!szaki kinézet!ek, méreteket és részleteket közöl. Ezek eredetijeit is a Néprajzi Múzeum rzi.
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A kapuk múltjának tudományos megismerésében Viski Károly „Adatok
a székelykapu történetéhez” cím!, 1929-ben, szintén a Néprajzi Értesít ben megjelent
tanulmánya jelenti az áttörést. Mell zve a spekulatív összehasonlítgatásokat a valóban
létez történeti összefüggéseket vette számba, felhívva a Þgyelmet arra, hogy
a székelykapu koránt sem egyedülálló Európában és különösen annak középs és keleti felében nem.
1939-ben Kolozsváron jelet meg Szabó T. Attila „Levéltári adatok faépítészetünk
történetéhez II. Székelykapuk és fazárak” c. terjedelmében nem, de jelent ségében
annál nagyobb munkája. A m! bevezet jében is foglalkozik az eredet és az elterjedés kérdéseivel, majd közli azokat a vagyonleltárakból, egyéb iratokból származó adatokat, melyekben a XVII. századtól kezdve utalást, leírást talált a székelykapukra. Ezzel, és a kés bb „A galabbbúgos kapu az erdélyi régiségben” címmel az Ethnographia
folyóiratban 1977-ben megjelent, újabb adatokat is tartalmazó tanulmányával teljesen
új dimenzióba helyezte a székelykapuk kutatását. Ennek a vonulatnak szintén rendkívül jelent s munkája B. Nagy Margit „A székelykapu eredete és múltja” 1970-ben
megjelent m!ve.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a székelykapuk évtizedeken keresztül kevés
Þgyelmet kaptak a tudományos kutatásban, alig néhány, inkább leíró jelleg!, vagy
a készítésüket ismertet munka jelent csak meg. Az új évezredben mintha javulna
a helyzet, több jó látott napvilágot, nem véletlenül els sorban Udvarhelyszékr l, így
– igaz még a múlt évezred legvégén – 1999-ben Cserg Bálinttól, 2000-ben Kovács
Piroskától. Az utóbbi egy nagyon jól használható CD-adattárat is kiadott 2007-ben.
Nem kevesen vannak, akik a különböz összefüggéseir l, területi elterjedésér l,
egyes vidékek kapuiról értekeztek az utóbbi id ben, csak néhány kiragadott név:
Pozsony Ferenc, Sz csné Gazda Enik , Sarudi Sebestyén József, Kinda István és mások. Sajnos azonban, hogy minden tudományos igyekezet ellenére az enyhén szólva
holdvilágos, még Huszka Józseft l ered elképzelések is egyre többször felbukkannak
– els sorban a számítógépes világháló „fert zött” ebb l a szempontból.
A székelykapu eredete
Az els „eredeztet ” Huszka József szédít történeti- és földrajzi dimenzióba helyezte az általa még csak nagykapunak nevezett objektumokat. Egyrészt szól arról,
hogy Atilla palotájának is valószín! ilyen kapuja volt, majd mindenféle ókori keleti
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kultúrával összekapcsolja ket, a „szasszanida”, vagyis perzsa birodalommal, de
esetenként egészen Kínáig eljut, és nem marad ki például F nicia sem. Alapvet probléma az elképzeléseiben, hogy olyan területekkel és népekkel hozza összefüggésbe,
nem is annyira a kaput, hanem annak díszítését, melyekkel a magyarság störténete
során semmi kapcsolatban sem volt.
Szinte Gábor közelebb nézett szét, a cinteremkapuban találta meg a székelykapu
sét, igaz, annak eredetér l viszont már nem szól. Györffy István a két világháború
közötti id szak meghatározó jelent ség! néprajzkutatója is véleményt nyilvánított,
a kapuk sét az úgynevezett gyepükapukban vélte fellelni, de általánosságban arra a,
kissé túlzónak ható megállapításra jutott, hogy a székelykapuban „…magyar legfeljebb az, amit ráfaragunk”.
Viski Károly, széleskör! tájékozottságának is köszönhet en, felismerte a rokonságot a hazai és külföldi várak, er dítmények, még inkább az ezek körül elhelyezked
un. huszárvárak kapuival. Nagyon fontos, hogy felhívta a Þgyelmet a különböz ,
a XV-XVI. századtól egyre gyakoribb, ábrázolások tanulmányozásának szükségességére.
Szabó T. Attila és kés bb vele párhuzamosan B. Nagy Margit a hatalmas levéltári
forrásanyagra támaszkodva, a székelykapu kialakulását a nemesi kúriák, udvarházak
építészetéhez kötötte. Az el bbit l idézem: „…a régi galambbúgos nagykapunak
ugyan nem a távoli külföldi és viszonylag ritka hazai vár-, illet leg huszárvár– kapuk
lehettek közvetlen mintái, hanem inkább a jóval gyakoribb udvarház– kapuk, …”,
majd kifejti, nehézséget okoz, hogy a rendelkezésre álló levéltári adatok kizárólag
nemesi udvarházak kapuira vonatkoznak, és folytatja: „Így csak bizonytalankodva
kockáztathatjuk meg azt a feltevést, hogy népi környe– zetben a fejl dés talán valóban úgy indulhatott meg, és az egyszer!bb típusok kialakulásának fokán úgy folyhatott le, ahogy azt B. NAGY Margit megrajzolta, a népi galambbúgos, virágdíszes és
festett népi kapuforma kialakulásába azonban minden valószín!séggel belejátszhatott
a középkori várkaputól aligha függetleníthet f úri-nemesi udvarház-kapuban önként
kínálkozó minta, illet leg a t le kisugárzó hatás is”.
Az biztos, hogy a hivatkozott európai párhuzamokon, így például Schedel 1498-as
Világkrónikájának pompás metszetein, Albrecht Dürer XVI. század eleji munkáin jól
felismerhet k a fedeles-kötött kapuk.
Azokat a helyeket, ahol a levéltári adatok e körbe tartozó kapukról szólnak, Szabó
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T. Attila térképre is vetítette. Ebb l egyértelm!en kiderül, hogy nemcsak Székelyföldön építették ket, hanem a Partium északi részét l, más forrásokból tudjuk, egészen
a Olténiáig el fordultak. És a legkorábbi olyan objektumok, melyek fennmaradtak,
vagy legalább ábrázolásukat, fényképüket ismerjük, mind a nemesi-kuriális, esetleg
az egyházi építészet körébe tartoznak.
A mikházi (az egykori Maros-Torda m.) ferences kolostor kapuja fölött ez volt
olvasható: „ANNO DOMINI 1673 Die 23 Mai”. A kaput egy szélvész 1912-ben öszszetörte, de szerencsére korábban két fénykép is készült róla. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy ez az els ismert emlék megformálásában, díszítésében semmivel sem
marad el utódaitól, „mindent tud”, s t mentes az évszázadokkal kés bb nem egyszer
el forduló túlzásoktól. 1733-ban Dálnokon állították fel azt a kaput, mely ma Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum utcai kerítését díszíti. Mondani se kell,
hogy ez is nemesi portán állt, és ez esetben is érvényes az, amit el bb mondtunk, ez is
állja a kés bbiekkel való összevetést.
A székelykapu fajtái
Már a megnevezésekb l is kit!nt, hogy megjelenésében, szerkezetében, de akár
anyagában is változatosak ezek a kapuk.
Például, nem mindegyik galambbúgos, gyakoriak a kötött-fedeles kapuk. A galambbúg régen nem volt sem elmaradhatatlan, sem megváltoztathatatlan kelléke a
kapunak. Szép példa erre az 1841-bem a Kolozsmonostorral szomszédos Bácsról származó följegyzés: „A kapu meghibázása f képpen azon okból esett, hogy a kapu felett
két rendbeli galambbúg, és az is szeméttel megterhelve lévén, aztat er szakoson d lni
kényszerítette ... , arról azt rendeltük, hogy a galambbúgot szedesse le az ispány…”
Ellenkez je is el fordul, amikor az addig ezt nélkülöz kapura utólag építettek galambbúgot.
A kaput esetleg nem fából készítették. A Homoród-mentén a XIX. század végén,
a XX. század elején – egyébként múló divatként – a kapuoszlopok faragott k szálból voltak. Sajátos módon a követ ugyanolyan díszítéssel látták el, mint a faoszlopokat, s t, festették is. Szélesebb körben készültek falazott oszloppal az egybeépült
nagy- és kiskapuk. Ezek fölött esetenként galambdúcot is kialakítottak, mint például
Csernátonban, vagy csak ezt imitáló nyílásokat készítettek, ilyet láthatunk többek
között Erd fülén.
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A városi kapuk bizonyos fajtáit is ide sorolja újabban a kutatás, Pozsony Ferencnek
az a véleménye, hogy a kolozsvári Hostát maradványaiban még ma is álló, fából készített kapuk lényegében a székelykapuk egy változatai.
És nemcsak a magyarok készítettek, készítenek a székelykapukhoz hasonló bejáratokat telkükre. Már Huszka József felhívta a Þgyelmet bizonyos szlovák kapukra
Zólyom megyében, a románok körében, mindenekel tt Máramarosban a kiemleked
társadalmi státuszúak állítottak a magyarokéhoz nagyon hasonlókat – bár újabban
errefelé egy er s túlzásokba es uj-népm!vészeti „alkotásokat”. Délen, a Kárpátok
küls oldalán, Olténiában is el -el fordulnak.
Az egyes vidékek kapui
Háromszék
Innen ismerjük a legkorábbi kapukat – mint például az 1733-as dálnokit. Ezt egy
nem túl gyakran el forduló díszítéssel látták el, a kiskapu feletti, úgynevezett kaputükröt egy függ leges és két vízszintes osztással látták el, és az osztások sarkaiba
illesztett kis könyökfa-darabokkal kerek nyílásokat alakítottak ki. Ez, a szakirodalomban ablakos-tükr!nek nevezett megoldás hat-, esetleg négyablakos változatban
Lisznyón, Feldobolyban, Kisborosnyón, Torján, Hatolykán fordult el , a két széls
el fordulása között nincs huszonöt kilométer. Az egyabkakosakra Udvarhelyszéken
bukkanhatunk – de ott se sokra.
A háromszéki kapukat tartják a legarányosabbaknak, jellemz jük még, hogy tetejük négyoldalú, azaz a két rövidebb oldalon is lekontyolják. Az felületük rendszerint
alig díszített – a széleket farkasfog-faragással kísérik és gyakran alkalmazzák a kötélfonat-díszítést is.
Udvarhelyszék
Koraiakban nem annyira, de a kés bbi kapukban annál gazdagabb. Tordátfalváról
a székelykeresztúri múzeum udvarára áttelepített 1788-ban készített kapu több szempontból Þgyelemreméltó, egyrészt, hogy a kiskapuja fölött nincs kaputükör, szinte azt
hihetnénk, hogy csak úgy hozzáépítették egy nagykapuhoz, ha nem lennének hasonlók ezen a vidéken és másutt is. A másik szembeötl , a háromszékiekhez hasonló aránya és visszafogott díszítése. Az oklándi unitárius egyház telekkapuja 1809-b l
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viszonylag vaskos, díszítése szerény, de lendületes indamotívum.
A kés bbiekben a vidék kapu-építését Székelyudvarhely és f leg a ma vele egybeépült Kadicsfalva, Bethlenfalva, valamint a nem túl távoli Fenyéd mesterei határozzák meg. Faragódinasztiák kezén alakult az udvarhelyszéki kapu, melynek els
ismert mestere Tibád András volt, akinek 1815-ben Betlenfalvára a Bethlenfalvi Nagy
familia portájára készített remekm!ve egy jellegzetes díszítés kiindulópontja, az
úgynevezett oszlopdíszes kapuké. Ezt a díszít elemet el bb tanítványa, Kadicsfalvi
Kovács Péter, majd annak Þa, Kovács Benedek és veje Dávid Mózes alkalmazta, az
utóbbinak a Þa, majd unokája is élt ezzel a díszítéssel – a szakirodalom a Dávidokat,
akiknél nemcsak a mesterség, de a Mózes, név is örökl dött, mint dinasztiáknál szokás I., II., és III. el taggal különbözteti meg.
Az oszlopdísz mestermunka volt, így mellettük általános, hogy egyre inkább
a kapu szinte teljes felületét beborító díszítést alkalmaztak. De volt, akinek csak úgynevezett simakapura tellett, amelyiken az esetleges felirat mellett – bár ez sem elmaradhatatlan – egyéb nem volt. A „székelykapuk falujában” Máréfalván jól megÞgyelhet ez a sokféleség, a kevés oszlopos mellett, a dúsan díszített felülettel büszkélked k
éppen úgy ott vannak, mint szerényebb megjelenés! és kivitel! társaik.
Csíkszék
Az itteni kapu-készítés egyik sajátossága, hogy nemcsak tölgyb l, hanem feny b l
is faragták ket. A feny t máshol legfeljebb csak a fels áthidaló gerendánál használták, itt azonban az egész kapu is készülhetett bel le. Az legkorábbi, többek által
megörökített, sajnos napjainkra elpusztult csíkmenasági is ilyen volt, ezt Götte János
részére faragták 1734-ben. Ez esetben sincs a kiskapu fölött tükör, külön, a nagykapuoszlopok felemagasságban lév tet fedi. A Csíkszépvízen ma is megtekinthet 1791es datálású kapu is feny b l készült.
A talán legjellegzetesebb vonása a csíki kapuknak, hogy a nagy-, esetleg a kiskapu
ívének alja bemetsz a függ leges oszlopokba, ezáltal a nyílásnak sajátos, keleties-jelleg! vonala lesz. A csíki kapukat a deszkakivágásos kaputükörr l is fel lehet ismerni,
a felületet függ legesen álló, áttört-hatást nyújtó keskeny deszkalapokkal töltik ki.
Emellett a felületet már kevésbé díszítik, bár, különösen a XIX. század elején, nagyvonalú és lendületes indákat faragtak az oszlopokra és a kapuívekre egyaránt – ezek
szép példája a Csikmenaságon ma is álló, 1813-ból származó kapu. És még egy jelleg-
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zetesség, nagyon ritkán és inkább csak a XIX. század els felében a függ leges tartókat rövid, csavart oszloppal díszítették, melyek egy pálmalevél, vagy tulipán díszben
végz dtek – bár az el bbiben a Huszka József ebb l elrugaszkodott következtetéseit
bíráló szerz inkább ciroksepr!t látott. Egy 1815-ös, csavart, tulipánfejes oszlopos
kapu ma is áll Csíkszentmártonban.
A Kézdi- és Csíkszék között megbúvó Kászonról kell még szólni. Itt a fához jutás
már a XIX. század végén nehézségekbe ütközött, és a csíkiekkel rokonítható fa-kapuk
mellett korán megjelentek a k b l falazott oszloposak is, melyeket itt is koronázhatott
galambdúc – például ilyet készíttetett magának Feltíz K vár nev! részén 1899-ben
Becze Simon. 1910-t l kezd d en azonban téglából falazták a kapukat, melyek arányaiban, elrendezésében a fából készülteket utánozzák, csak például az áttört csíkijelleg! kaputükröt vékony idomtéglából készítik. Ezek a kapuk különösen a második
világháborút követ en váltak a falukép meghatározó elemévé.
A székelykapuk napjainkban
A XX. század elején, amikor az ötkötetes „Magyar népm!vészet” anyagát gy!jtötték Malonyay Dezs ék, így sóhajtottak föl: „A híres székely kapu! A székely ács
remeke! Gyönyör!séggel keresgettük,… Mert mindinkább keresni kell. Vész, pusztul,
megyen ki divatból a méltóságos székely kapu; maholnap alig csinálják. Drága a fa
s egyre drágább a pénz...”.
Mindez még 1909-ben volt, Trianon után még kevésbé készítettek székelykaput.
Cserg Bálint készített egy statisztikát az általa tanulmányozott mintegy 1300
udvarhelyszéki kapuról. E szerint a legtöbb kaput az 1885-1890 közötti öt évben készítették, az el tte lév és utána következ öt-öt se marad el nagyon, úgyhogy egyértelm!, errefelé az 1880-1895 közötti években volt a „virágkor”. Ett l kezdve rohamosan
csökken a galambbúgos, faragottak száma, egyre több lesz azonban a „simakapu”,
azaz a díszítetlen nagykapu. 1900 környékén csak ilyenek készültek! Lényegében
majd’ fél századon át nem, vagy elenyész számban készült Udvarhelyszéken faragott,
galambbúgos kapu. Egy rövid id szakra a statisztika szerint is feléledt a kapuállítási
kedv, ez az 1940-es évek legeleje. Nyilvánvaló, hogy a II. bécsi döntés értelmében
Magyarországhoz visszakerült területeken reagáltak így az eseményekre. A II. Világháború után er sen hullámzó mértékben, de meglehet sen kevés valódi székelykapu
készült, hogy azután el bb az 1970-es években, majd a romániai rendszerválto-
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zást követ en a kilencvenesekt l, az aktuális politikai eseményekkel párhuzamosan, újra nagyobb számban állítottak és állítanak ma is díszes kapukat – nemcsak
Udvarhelyszéken, nemcsak Székelyföldön, hanem Erdélyben, Magyarországon, s t
szerte a világban.
A szórványosan a két világháború között készült kapuk követik az évszázados
hagyományokat. Például az 1934-ben a bodoki paplak elé emelt a hatablakos tükr!,
kötélfonatos dísz! a „mestermunkák” legjobb követ je. Az 1940-es évek rövid fellendülése „köztéri” kapukat is hozott – ilyen volt például Kolozsváron a Magyar Királyi
Gazdasági Akadémia díszesen, mondhatni túldíszesen faragott kapuja, ahol ráadásul
a nagykapu mindkét oldalára készítettek kiskaput – ennek folytatását a kés bbiekben
látni fogjuk. Itt kell megemlíteni a több helyen a magyar hadsereg 1940-es bevonulása
alkalmára készített székelykaput formázó diadalkapukat, amelyek természetesen
a hagyományostól eltér méret!ek, a cél miatt csak egynyílásúak voltak, de például
Marosvásárhelyen dupla, nyilvánvalóan csak szimbolikus, galambbúg koronázta. Egy
ilyen átvészelte az id t, a kovásznai református templom kertjében van felállítva, az
egyik oszlopának hátulján egy kis diszkrét réztábla hirdeti: „Ez a díszkapu el ször
1940 szeptember 13-án volt felállítva a város f terén”.
Az 1970-elkezd d korszakban eleinte nincs semmi baj, jól példázza ezt a Dálnok
238. sz., az el bb említetthez hasonlóan a 1733-as híres kaput másoló, szépen kivitelezett alkotás 1984-b l, vagy ennek párja Futásfalván a templomot övez kerítésben
1988-ból. A dolgok ott romlanak el, amikor a székelykapu hagyományait nem ismer k, vagy valamilyen okból azt nem követ k, jutnak fához, fejszéhez, vés höz. A sajnos gyakori példák közül csak egyet idézek, az újabban Csíkrákoson felt!nt „kopjafa”
székelykaput, ahol a kopjafák plasztikus díszítésével látták el, az egyébként is nem túl
vastag fából készített „alkotást”.
Erdély-szerte, de els sorban Székelyföldön terjed ben van egy újabb divat, a „falukapu”, azaz, hogy a települések egyik, vagy esetleg minkét végére díszkaput állítanak.
Ez sajátos feladat a faragónak, hiszen olyat kell készítenie, mely megfelel a közlekedési el írásoknak, vagyis er teljesen meg kell a méreteket növelni. Már több mint egy
évszázada is volt erre példa, 1896-ban Budapesten az Ezredéves Országos Kiállítás
Huszka József tervezte III. számú f bejárata. Ahol egyébként a neves el d ugyanazt az alap-hibát követte el, mint számos mai utódja – az eredetileg aszimmetrikus,
vagyis három oszlopból álló és egy nagy- és egy kiskaput magába foglaló építményt
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szimmetrikussá tette, vagyis mindkét oldalán kialakított egy-egy kiskaput. De az
legalább még tisztességes méret! anyagból készült, nem úgy mint némelyik mai, ahol
fél , az els nagyobb szél elsodorja.
A két világháború között Magyarországon is állítottak fel néhány kaput. Ezek közül kilencet a híres faragó-dinasztia tagja, Dávid „Mózsi”, aki egyébként nemcsak itt,
hanem Moldvában, Bánságban és Románia más vidékein is dolgozott. Büszkén jelentette ki, hogy egy részr l az egykori román miniszterelnöknek Ion IC Bratianunank,
Magyarországra pedig a Horti Miklós Munkásszanatórimhoz – Visegrád, Gizellatelep
– készített kaput. A kor magyarországi székelykapui szintén követték a hagyományokat, legfeljebb olyan érdekességekre lehet felÞgyelni, mint a Budapestt l nem messzi
Csobánkán 1932-ben a hatablakos tükr!ek formájára készült a szerkezet, de kalotaszegi faragással díszítették.
Az 2004. december 5-i magyarországi, un. állampolgársági népszavazást követ en, politikai okokból szaporodtak meg az országban a székelykapuk. Szolidaritásból
számtalan település kapott erdélyi testvérvárosától, vagy készíttetett ennek a kapcsolatnak demonstrálására ilyen emléket. Sajnos ezek többnyire valóban emlékm!vek,
amelyek sem méretükben, sem formájukban és díszítésükben sem olyanok, mint az
eredetiek. Arról nem is beszélve, hogy funkciójuk is más, ritka kivétel, hogy valóban
kapuként szolgálnak.
Ezek nem álltak meg az ország-, s t a magyar nyelvhatárnál se. Készült már
székelykapu a lengyelországi Stary Sacz-ba, a magyar királylány Szent Kinga egykori
kolostora mellé és a távoli Uj-Zelandba, a f városban, Wellingtonban kialakított Magyar Parkba, az Egyesült Államokban Pittsburg környékén Bethlenbe stb.
A jöv
A nem túlzottan biztató jöv egyik szeletét bemutattuk – az emlékm!vé válást. De,
szerencsére a még eredeti helyükön meglév k talán már nem pusztulnak el.
Az egyik védelmi lehet ség a múzeumokba kerülés. Székelyföldön több helyen is találkozhatunk ezzel a megoldással. Talán mind közül a legismertebb a
székelyudvarhelyi Haáz Rezs Múzeum szabadtéri kiállítása Szejkefürd n, a kapuk
els méltatója Orbán Balázs síremlékénél. A folyamatosan gyarapodó kapusor sajátossága, hogy minden egyes objektumnak, a kapu hátoldalán elhelyezett táblán megörökített, védnöke van, akik a jókarban tartásról is gondoskodnak.
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A Csiki Székely Múzeumnál Csíkszeredában is áll egy kapusor, Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum udvarán állították fel néhányat,
hasonlóan Csernátonban a Haszmann Pál Múzeum szabadtéri részlegében és
Székelyudvarhelyen a múzeum kis szabadtéri kiállításában is a többiekhez hasonlóan
értékes, korai kapuk tekinthet k meg. Bukarestben, Kolozsváron is találni egyet-egyet
a szabadtéri múzeumokban.
De legalább ennyire fontos a két székely megye, Hargita és Kovászna által 2009ben elindított „Székelykapu program”-ja, melynek célja a romló állapotú kapuk felújítása. Ehhez a tulajdonosok támogatást és szakmai irányítást kapnak. A nagyív! terv
évi 100 kapu felújítását célozza meg. Véleményem szerint ez a megoldás, mert idézve
a székelykapuk egyik legjobb mai ismer jét, a maga is faragó csernátoni Haszmann
Pált, aki szerint – az idegenbe került, vagy idegenbe állított kapu olyan, mint az amerikás székely, jó dolga van, de mégis sír a lelke haza…
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Summary
The Székely gate is an outstanding product of the Hungarian folk architecture
and folk art. We can Þnd also other huge, two or three columned gates, connected
with timber on its top, but those gates, that evolved in Erdély in the XVIth-XVIIth
centuries, probably not without antecedents, is unprecended. Thanks to a scientiÞc
research, it is doubtless now, that this version of the gates developed and widely
spread in the noble-legal architectural style. Their technical construction, building and
ornaments are extremely various.
These gates can differ in different periods and areas. The development of the
ornaments, how the craftsmen bequeath their craft from father to son, can be followed
clearly.
In the XXth and XXIst centuries the gates get a new meaning. They became a
symbol of nationality, so, they get to those places, where their main function already
changed, and they were not primarily gates any more.
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1. kép: „Egy falusi lak Udvarhelyszéken”
Forrás: Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Pest, 1868.

2. kép: Huszka József könyvéb l – csíkmenasági kapu
Forrás: Huszka József: A székely ház. Budapest, 1895. I. tábla
3. kép: Tábla Cserg Bálint munkájából.
Forrás: Cserg Bálint: Az Udvarhely vidéki székelykapu. Csíkszereda, 1999. 15. tábla
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4. kép: Niklashausen, Baden-Würtenberg, a XV. század végén, falukapu
Forrás: Schedelische Weltkonik, Nürnberg, 1493.

5. kép: A galambbúgos nagykapu el fordulása a történeti Magyarország területén – Szabó
T. Attila térképe.
Forrás: Szabó T. Attila: A galambbúgos nagykapu az erdélyi régiségben.
Ethnographia LXXXVIII. (1977. ) 1. kép
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6. kép: Mikháza, a ferences kolostor 1673-ban készült kapuja.
Forrás: Szelestey László (szerk.): A Kárpát-medence néprajzi kincsei. Budapest, 2000.

7. kép: Az 1733-ban készült dálnoki kapu, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy
el tt Saját felvétel

8. kép: Faragottk -oszlopos kapu, Abásfalva.
Saját felvétel
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9. kép: Kötött fedettkapu a Zólyom megyei Alsómicsinyén.
Forrás: Huszka József: A székely ház. Budapest, 1895. XXXIV. tábla

10. kép: Román fedeles kötöttkapu a máramarosszigeti szabadtéri múzeumban.
Saját felvétel

11. kép: Új román „máramarosi-kapu” – Farkasrév (Vadu Izei).
Saját felvétel
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12. kép: Galambbúgos kapu Fels csernátonban.
Saját felvétel
13. kép: Oklándon az unitárius templom kapuja – 1809.
Saját felvétel

14. kép: Oszlopdíszes kapu részlete, készült Fenyéden 1818-ban, ma Szejkefürd n.
Saját felvétel
15. kép: Csíkmenaság, 1734-ben készült kapu.
Forrás: Huszka József: A székely ház. Budapest, 1895. XXX. tábla
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16. kép: Csíkmenaság, kapurészlet - 1813. (a 3. ábrán látható részlete)
Saját felvétel

17. kép: K oszlopos kapu 1899-b l, Feltíz, K vár.
Saját felvétel

18. kép: Téglakapu Kászonban, Feltíz
Saját felvétel
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19. kép: Az 1934-ben készült kapu Sepsibodokon.
Saját felvétel
20. kép: Újmódi kapu Csíkrákoson.
Mihály Zita felvétele

21. kép: A Fiság-völgybe bevezet falukapu, Csíkszentgyörgy.
Saját felvétel
22. kép: Magyarországon, Csobánkán álló, 1932-ben készült kapu.
Saját felvétel
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23. kép: A Haáz Rezs Múzeum kapumúzeuma Szejkefürd n.
Saját felvétel
24. kép: A Csiki Székely Múzeum, Csíkszereda, parkjában felállított kapuk.
Mihály Zita felvétele

25. kép: Restaurált kapu felállítása Máréfalván, 2010-ben.
Furu Árpád felvétele
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Válogatott székelykapu-irodalom
Balogh Jolán
1967

A népm!vészet és a történeti stílusok. Néprajzi Értesít XLIX. 74-166.
Barta Károly, N.

1933

A kötött kapu faragása és állítása Bágyban. Néprajzi Értesít XXV. 17-20
Cserg Bálint

1999 Az Udvarhely vidéki székelykapu. Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda
Csete Balázs
1990

Kalotaszegi fafaragások. Sajtó alá rendezte és az el szót írta Selmeczi
Kovács Attila. Néprajzi Múzeum. Budapest
Dimény István Pál – Haszmann Pál

1987

A galambos nagykapu. Megyei Tükör 1987. aug. 28.

1987

Pávai nagykapu. Megyei Tükör 1987. okt. 23.

Filep Antal
1979

Fedeles kapu. Magyar Néprajzi Lexikon II. Budapest, 84-90.

Forrai Ibolya
1988

A székely kapu. In: Balás Gábor (szerk.) A székely m!vel dés évszázadai.
Panoráma Kiadó. Budapest, 91-97.

Furu Árpád
2007

Kalotaszeg népi építészete. Gloria. Kolozsvár

2011

Udvarhelyszék népi építészete. Gloria. Kolozsvár
Gazda Enik , Sz csné

1999

Kötött nagykapuk a Székely Nemzeti Múzeumban. Háromszék, 1999. ápr. 10.

2010

Udvarhelyszéki székelykapuk a Székely Nemzeti Múzeum fotótárában.
ÖRÖKSÉGÜNK IV. évf. (2010) 4. sz. 4-5.

Gagyi József
2004

Örökített székelykapu. Környezetek, örökség, örökségesítés egy székelyföldi
faluban, Mentor Kiadó, Marosvásárhely

Györffy István
1913

A feketekörös-völgyi magyarság. Földrajzi Közlemények. Budapest, 548-552.
In: Magyar nép, magyar föld. Turul kiadás. Budapest, 1942. 265-357.
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Haáz Ferenc
1942

Kapufaragás Fenyéden. In: Haáz Ferenc: Udvarhelyszéki famesterségek. Kolozsvár, 49-61.

Haszmann Pál, ifj.
1976

M!emlék székelykapuk helyreállítása. [Csernáton.] Megyei Tükör. 1976. jún.
18.

Huszka József
1895

A székely ház. Budapest

Jankó János
1895

A székely ház. Huszka könyve és néhány más adat. Ethnographia VI. 18 37.

Kinda István
2006

Székely falukapuk. Adatok és szempontok egy régi-új jelenség értelmezésé
hez. In: Gazda Klára – Tötszegi Tekla (szerk.): Tanulmányok Szentimrei Judit
85 születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 14. Kolozsvár,
272-287.

2007

„…tervezte a […] pólgármester…” Falukapuk Orbaiszéken. In: Kinda István –
Pozsony Ferenc (szerk.): Orbaiszék változó társadalma és kultúrája.
Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai 1. KJNT – Pro Museum Egyesület –
KMKK, Sepsiszentgyörgy, 2007, 221–235.

Kovács Piroska
2000

Székelykapuk Máréfalván. Mentor Kiadó. Marosvásárhely

2007

El deink hagyatéka. Udvarhelyszéki öreg székelykapuk katasztere 2001-2006.
CD. Hargita Megyei Kulturális Központ, Hn.

Kósa László
1978

A székelykapu. In: Jávor Kata – Küll s Imola – Tátrai Zsuzsanna (szerk.):
Kis magyar néprajz a rádióban. RTV – Minerva. Budapest, 160-162.

Kós Károly dr. – Szentimrei Judit – Nagy Jen
1972

Kászoni székely népm!vészet. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest

1978

Kis-Küküll vidéki magyar népm!vészet. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest

1981

Moldvai csángó népm!vészet. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest

László Ferenc
1978

A Székely Nemzeti Múzeum galambbúgos kapui. In: László Ferenc Táj és
tudomány. Válogatott írások. László Attila gondozásában és el szavával.
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Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 174-177.
Nagy Margit B.
1958

A székelykapu eredete és múltja. Korunk XVII. 6. 862-872.

1970

A székelykapu eredete és múltja. In: B. Nagy Margit Reneszánsz és barokk
Erdélyben. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 73-84.

Nistor Francisc
1977

Poarta maramure$ean%. Bucure$ti

Orbán Balázs
1868-1873

Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismereti szempontból. Pest

Pozsony Ferenc
2008

Székelykapuk Kolozsváron? Acta Siculica. Székely Nemzeti Múzeum Év könyve. Sepsiszentgyörgy, 639-652.

Sarudi Sebestyén József
1989

A galambbúgos nagykapu. In: Olasz Ferenc: Székelykapuk. Budapest

1999

Fedett nagykapuk a Székelyföldön. In: Balassa M. Iván – Cseri Miklós
(szerk.): Népi építészet Erdélyben. Szentendre, 343-352.

Sebestyén Károly Cs.
1923

A székelykapu földrajzi elterjedésének újabb adatai.Ethnographia XXXIVXXXV. 1-3. 40-42.

1939

A székelykapu pálmafája. Ethnographia L. 3-4. 296-299.

Süt András
1978

Orbán Balázs kapui. Új Tükör, 1978. szeptember 3.
(megjelent még Az id markában. Budapest, 1984. 34-38.)

Szabó T. Attila
1939

Levéltári adatok faépítészetünk történetéhez II. Székelykapuk és fazárak. Erdélyi Tudományos Füzetek 108. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár

1977

A galambbúgos nagykapu az erdélyi régiségben. Ethnographia LXXXVIII.
2-3. 302-328.

Szinte Gábor
1909

A kapu Székelyföldön. Néprajzi Értesít X. 1. 40-55., 2. 97-101., 3-4. 167-178.

1910

A kapu a Székelyföldön. Néprajzi Értesít XI. 1-2. 27-31.

Sz csné Gazda Enik
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1999

Múzeumi gy!jteményeink. Kötött nagykapuk a Székely Nemzeti Múzeumban.
Háromszék 1999. április 10.

2008

A Fiság völgye régi kötött nagykapui. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve

2007-2008. Csíkszereda, 195-216.
Téglás István
1914

Galambbúgos kapuk Tordán. Néprajzi Értesít XV. 1. 124-127.

Viski Károly
1929

Adatok a székely kapu történetéhez. Néprajzi Értesít XXI. 3-4. 65-88.
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LÁDÁK
Makoldi Sándor
mûvész, néprajzkutató

1. kép: Felvidéki ácsolt kelengyés láda (szuszék)
Sirok

A magyar parasztházakban, a kamrák mélyén, napjainkig gyönyör! példányait
találhatjuk annak a „szekrény (szökröny)”, „szuszék”, „hombár” nev! ácsolt, kelengyés-, és gabonás láda-típusnak, amelynek története az ókori kultúrákig követhet .
Az id számításunk el tti id kb l a hasonló, ház-alakú antik halottas urnák, cserép és
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k (alabástrom) szarkofágok mellett Egyiptomból maradtak meg fából is e ládák analógiái, hiszen ott jók a tárgyak megmaradásának esélyei. A magyarság is meg rizte
a halottas funkció emlékét, hiszen nyelvünkben a koporsó szó megegyezik az ótörök
kopurcsag szóval, ami koporsót, dobozt, tartót jelent. A nevezett láda „csak addig
szolgált tartóként, míg a tulajdonosa meg nem halt, azután koporsója lett, abban temették el.” Erre vall, hogy „a szökröny szót a környez oláh törzsek az els dleges koporsó értelemben vették át, így például az Avas vidéki nyelvjárás szótára a coparseu
szót sicriu (a magyar szökrönyb l) értelmezi.” Holott a szekrény név már újabb, németes megnevezés. „#si rendeltetésével – öröklakásul szolgáló ház – magyarázható
csak nyerges fedele, amely ülésre alkalmatlan és így idegenül áll szoba-bútoraink között.” Bár nálunk „nyereg” tet nek hívjuk e domború fedelet, ami – mint lovas népeknél – már alkalmas az ülésre, de más szempontból. Így terjedt el a Kárpát-medencében, ahol máig is kizárólagos funkciója a tárolás: díszes kelengyésként a menyasszony
egész hozományának, életének a háza, gabonásnak készítve az „élet” (búzát, gabonát
nevezi annak népünk) befogadására szolgál. A palócoknál a nagy, gabonás fa-ládákat
nevezik hombárnak – míg a kelengyéseket szuszéknak (amit szláv, gabonatartót jelent jövevényszónak tartanak). Az Alföld és Délvidék felé pedig a k b l, fából való
gabonatartó épületeket „szuszékot hívják törökül hambárnak”. Meg (egészen Szlavóniáig - 2. ábra) magyarul is!

2. kép: Szlavóniai magyar gabonás épület (hombár)
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3.kép: Csilléry térképe az európai ácsolt ládákról

A középkori Európában ismerték az ácsolt ládáink változatait, ami f leg a becsben
tartott, kis, kegyszertartó funkcióban lév példányainak megmaradása jelez. Hiszen
ismert volt készítésének a technikája más bútorok esetében is, mégis igen szórványosak e leletek. Európai el fordulásukat K. Csilléry Klára mutatta be, s vitte térképre. (3.
ábra)
Kutatásaiból kit!nik, hogy a Kárpát-medencében fordul el csak igen nagy gyakorisággal – bár tudott arról, hogy „Ázsiában: Georgia, Kaukázus, Turkesztán” területén is vannak. (S Lük Gábor is idejekorán Þgyelmeztette rá! ) Valóban, a könnyen
szétszedhet (így a „nomádoknak” praktikus), 4 sarokpillérbe, mint lábba zsilipelt
szerkezet! fa ládák tárgyi változatai Kelet felé (a sztyeppei népek, népünk útján,
Ázsiában) a kazakokon, kirgizeken keresztül , a ferganai ásatásokig , s Mongóliáig
megtalálhatók, mégpedig a kezdetekt l napjainkig.

4.kép: Ázsiai nomádok mai karavánja: teveháton a szétszedett jurta, s ácsolt láda

Magyarországon a legkorábbi darabokat a szakért k a XV-XVI. századra datálják, s mivel szász templomokban maradtak fenn Erdélyben, t lük származtatják. Bár
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másutt nem találni párjukat, csak a hajdani Magyarországon, s a magyar nyelv!
oklevelekben és írásos forrásokban már ekkortól gyakoriak nálunk is a „régi” szekrények-szuszékok említése - bizonyítani, de cáfolni sem lehet ezen állítást. Hacsak azzal
nem, hogy a kortársak, s már az Árpád-korban létezett magyar ácsolt ládák - valószín!leg – hasonlóak voltak, mint ahogy a kés bbi példányok szerkezetével is nagyjából
azonosak, bár többnyire nagyobbak a középkoriak. Egyedülálló – a jelenkori, vonalasan faragott darabokhoz képest - hogy többségüknek nem vésett, vagy rovott, hanem
alapozott deszkára festett, Þgurális és geometrikus jelkészletük van. (Habár létezik
faragott-festett is! 5. ábra)

5.kép: Középkori festett-faragott ácsolt láda geometrikus díszítése
Déri Múzeum, Debrecen

Számunkra a Þgurális jelkészlet a fontosabb, ami sem a kés bbi (hasonlóan) festett
feny bútorokon nem jelentkezik, sem nem örökl dik a német, de az erdélyi szász
templomi-, vagy bútorfestésben sem. Sem a mintakincse, de még a szemlélete sem!
A képz m!vésznek készül Csilléry hajdan azt írta ezen egyedülálló darabok (világos-sötét váltakozású tondókba foglalt griffekt l, s a lábakon álló agancs-koronás
Þgurától ékes, csillag-virág életfás) jeleir l: „A középkori erdélyi szökrönyök díszítése,
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bár tiszteletben tartja a felépítést, nem töri át az alkotó deszkákat, még nem idomul a
szerkezethez és nem hangsúlyozza azt. Idegenül áll rajta, mintha cifra, bizánci kárpittal takarták volna le.” A hasonlat nem sért – a bizánci kárpitra nézve, hiszen e
griffeket k is átvették Keletr l, leírva a mitológiát is, mely szerint „a szkítáknál a
magas hegyekben e mitikus lények rzik az aranyat”. Azaz a csillag-mítoszok Napállat oroszlánja karmos-szárnyas (azaz égi röpt!) változatai rzik az aranyat (a fényfémét, a földi hatalom forrását is), sötét-világos = éjjel-nappal m!köd teljességben, 3
égi zóna csillag-virágai között. Míg a lábakon szarvakkal = agancsos ember-Þgurák
(táltos-sámán-papok,) szemlélik ket, vagy (dobbal) idézik meg e világképet, s rködnek felettük két oldalt. Ez az a szemlélet, amely Csilléry számára rejtve maradt, de a
bizánciak és a szászok számára is talán idegenszer!.

6.kép: Figurálisan festett középkori ácsolt láda Erdélyb l (Debrecen)
7.kép: A festett ládák részlete: griffek és a. agancsos (2 szarv), b. 3 toll-koronás táltosok

A magyarok hitvilágában azonban természetesen jelen vannak, a Kárpát-medence
egészében, a honfoglalás óta is folyamatosan – mint ahogy az ácsolt ládák is. Talán kimondhatjuk: magyar etnikus speciÞkum az is, hogy a díszes kelengyés-ládák
(ácsolt szekrények) ilyen sokaságban fordulnak el , mint sehol másutt, a XX. századig
folyamatosan megmaradóan, minden tájegységünkön. Csilléry a szabadrajzú, Þgurális, középkori festett, „templomi” ládák analógiáit keres összehasonlítási kísérlete
a baranyai szökrönyök esetében sikertelen kellett legyen, hiszen egy geometrikusan
vésett jelrendszer elemeivel formailag hasonlítja össze. (Bár – mint a szakirodalomban, általa is elismerten - a geometrikus jel is „a valláshoz kapcsolódva transzcendens
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alapon próbálja az életet értelmezni” – tegyük hozzá: fogalmi alapon.). Kés bb ugyan
azt is helyesbíti, hogy ezek valóban „templomi szekrények” voltak , s mint ilyeneknek,
a képvilágukban sem emlegeti a szakralitást. Holott épp itt érhet leginkább tetten - a
jellegzetes táltos alakokkal és állataikkal – a középkorban. Ha más terület jelenkori,
hornyolóval készült ábrázolásait is megvizsgálta volna, tartalmilag igen sok analógiát találhatott volna (még a Néprajzi Múzeumban is), az újabb ládák Þgurális elemei
között is. Nem is szólva az e ládákhoz tartozó hitvilág, vagy a kapcsolódó szokás-hagyományok körér l, amelyek (talán az 1950-es években nem nagyon hangsúlyozható)
szakrális kapcsolatokban mutatkoznak meg.
Azt azonban leírja is, hogy a véséssel gazdagon díszített, jelenkori darabok (amelyek ránézésre is megkülönböztethet k a más funkcióra készített ácsolt tárolóktól)
mindig egy konkrét menyasszony kelengyéje számára készített, a saját – jelképes házaként magával vitt, az életre való holmiját magába foglaló bútordarab volt, amely
az esküv jén jutott f szerephez. A n i élet ezen ünneppontján nem mindegy, hogy
milyen kelengyét – és ládát – mutatott be nyilvánosan a falujának valaki, s rzött egy
életen át, mint talán egyetlen saját bútorát, esküv jén az ég áldását befogadó-megidéz égi házát. Az újkorban már nem vált végül koporsójává is, de életterét befogadta,
formálhatta, attól kezdve, hogy házasodott, esküdött. Esküv jét pedig az eskü tette
szakrálissá, ahol meny-asszonyságát az éggel-mennyel hozták közvetlen összefüggésbe a szertartáson – amelyben részt kapott a kelengyeláda is. Ebben segített – úgy t!nik – ládájának varázserej! ábraanyaga, amit el ször Lük Gábor elemzett: meglátva
a jelekben a gyermekáldást el segít , a majdani szülés megkönnyítését célzó – s az
ártó er ket távoltartó - tartalmakat. Bár Csilléry is értelmez egy-két kiragadott részletet: a Þgurálisak közül: pl. orans pózban imádkozó Þgurát, feltámadást sejtetve – de
a koporsó funkció elvesztésével – magyarázni, indokolni nem tudva. A párhuzam pedig itt mutatkozott volna a középkori festett ládák lábain „szertartást végz ” mitikus
alakokkal – csakhogy ez megint Keletre, a szibériai tájakra vezetett volna inkább. (11.
ábra) Mint, ahogy ez után Lük kifejtette az Anya- és csecsem óvó képek… c. tanulmányában. Tegyük hozzá, hogy ezen Þgurák analógiái nálunk a zöld ágat viv , azaz
szintén szertartást végz n alakok a felvidéki szuszékokon, kiknek égre-tartott kezei
a tavaszi megújulásban „kizöldülnek”, szinte rozmaring ággá váltan. (9.ábra)
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8.kép: Hódmez vásárhelyi szekrény (MNM)
9. kép:Termékenységi „szertartás” Gömör, 1851.

Lüg Gábor idézett tanulmányának címéb l is kit!nik, hogy e szertartásokat a termékenység érdekében, a menyasszony átváltozásakor (esküv n) f szerepet kapott ábrákkal, a szülést váró, segít , óvó képeknek értelmezi. (8.ábra) Joggal, hiszen a sz!zb l ekkor válik anya – az ég oltalma (a menny-asszonyság) alatt, mikor a szertartáson
esküt tesznek a családalapításra, a várható utódok érdekében. A várandós asszonyt
pedig ládájának jelei is segítik az égi ajándék (a gyermek) eljövetelében. Szintén Lük
Gábor idézi azt a szokást, ami erre a szándékra népünknél konkrétan rámutat: „Jósoltak és varázsoltak a láda segítségével, persze csak a gyermekáldást illet leg. Az esküv r l hazatérve a ládára ültették a menyasszonyt. Ha megcsikordult a láda, jó jelnek
vették: számíthattak gyerekre. (Ethnographia 1906. 44.)” A geometrikusabb, vagy a
felvidéken már szabadabb vonalvezetés! Þgurák kétségtelenül ember-alakok, s égre
emelt kezeikkel valóban az égi áldást várhatják, akár az obi-ugor medvealak hátterét
hozzuk analógiának, csillagképi hitvilág-háttere miatt, akár az azonos szibériai töröktatár sámándobok szertartást végz alakjait, papjait. Az asszonyok esetében a virágok,
zöld-ág kiegészít k határozottan a termékenység kívánásának képjelei, mint ahogy
a hasasodó, vagy fordított szív formájú geometrikusabb alakzatokhoz ide, a felemelt
kéz helyére (vagy épp a fejhez: gondolathoz) a pólyás-báb, -baba formák kerülnek.(10.
ábra 4.) Az iker-szülés csillagmítoszi hagyományában az Ikrek népünk meséiben az
aranyhajú királyÞak, eredetmondánkban Hunor-Magor alakját idézik meg - tartalmilag.
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10.kép: „Terhes és vajúdó asszonyok ábrázolásai a szekrényeken: 1. Kötegyán, 2, 5. Szeremle,
3. Szentes, 4. Fülek, 6. Hasznos” (Lük G. 1975. nyomán), 7. Palócföld (Eger)
a.

b.

c.

11. kép:a. Obiugor ember-, mint medve (?) ábrázolása dobozon, b. Ny-szibériai medve-idol
(bronz) medvetorok engesztel szertartásain, c. „Dobját ver és táncoló sámán szibériai ábrázolásai” (Lük , 1975. nyomán) 1. skori sziklarajzon, 2. tatár-, 3. tunguz sámándobon
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Az égre emelt kezek – ha Þgurálisan értelmezem is, de mégis - ugyanazokból az
elemekb l épülnek, mint a láda többi, un. geometrikus, vagy „ornamentális” jelei. Ha
pl. kezei „Þgurálisak, lehet „zöld ág” a teste, s magból n ki – alföldi, nyeregtet s,
vagy akár bihari, lapos tet s változatokon is. Szakrális átváltozását nyelvünk egységesen követi: magból magasztosul föl - a Magasságosig… az élet. Az élet, minden lényre vonatkozóan, ezért nem konkrét alakban! Csak az antropomorf jelleg segít megérteni és egyértelm!síteni az alkotó, s egyben a használó szándékát.

12. kép: Alföldi és bihari ácsolt ládák elején is: a csillag-körök közötti megtestesülés

(XX. sz.)

A közeg, amiben az élet megtestesül a menyasszony ládáján (de egy szerényebb
gabonáson is) legtöbbször csillag-körökkel jelzett (fogalmi, geometrikus) háttér,
amit ugyanolyan módon meg kellene értenünk, mint a Þgurálisabb (érthet bb) elemeket, mert ugyanolyan fontossággal bírnak egy képíráson belül. Ilyen az alkotás
pszihológiája – mint alkotó állíthatom ezt. A Lük Gábor által várandós n nek értelmezett jelek is többet jelentenek a hétköznapi szint! zsánerképnél - amikor óvó
szerepüket is feltételezzük. Méginkább, ha felfedezzük, hogy e formák megjelennek
kétségtelen csillagászati objektumok, tehát tágabb, kozmikus tartalmakat is hordozó
építmények formájában. Ami pedig nem csoda, hiszen logikus, hogy az óvó szerep
éppen az égiek közrem!ködése által valósul meg, az élet kozmikus törvényeknek
megfelel en. E kozmikus törvényeket pedig minden nép egyformán ismeri, csak különböz formákban modellezi. Néha mégis egységesen – elemi formákkal az elemi
gondolatot -, amit a csillagászati megÞgyelések gyakorlata diktál.
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a.

b.

13. kép:a. Indiai csillagvizsgáló építményen, b. orosz ikonon (a születésnél) megjelen ívformák

14. kép: Felvidéki ácsolt kelengyés „mennyezete”: mennyei fény-oszlopokkal a keresztnél
(Sirok)
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A kelengyés ládákra e legtágabb értelem is - a mennyei világ – kerül rá a
mennyegz alkalmával, a menny-asszony házának mennyezetére: a kereszt-forma
éppúgy mutatja a kereszténységben, mint a fényoszlopok, csillag-körök az el z hitvilágunk emlékeiként. A rendbe illeszked Þgurák a szertartást végz áldó-papok,
sámánok-táltosok így természetes „velejárói” a patás, nyereg-tet s táltos-ládák képeinek. Egyesek fels régiójában égbe szálló lények – a lábuk nem éri a földet! – ág-szárnyaikkal lebegnek a kapukban, az áldozat kelyhek-agancsok, oldalt égitest-körökb l
fakadó zöld ágak felett.

15. kép: Felvidéki ácsolt láda teteje kapukban megjelen alakokkal, fényoszlop keretek fölött

16. kép: a. Felvidéki patás, és b. alföldi Þgurális kelengyés (Szarvas) a magyar kultúra tanúi
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A táltos sem csak emberi alakban van jelen sok menyasszony ládánkon, hanem
táltos-állatként is, mert kell, aki hordozza, röpteti a táltos papot - a menyasszony érdekében, közvetít ként - a földi háza, és égi megfelel je között. Már a középkori darabokon, Þgurálisan is láttunk csodás, összetett állati lényeket a lábakon álló táltosok segít állataiként. A bútordarabok azonban maguk is patás-állatok a jelen korig meg rzött
bevágott (pata alakú) lábukkal, a szarvnak nevezett tet -proÞllal, nyerget formázó
tet vel. Ezek az elemek hajdan a praktikusságot is szolgálták a szállításnál, de azon
túl a nevük többlet-tartalmat is sejtetett, amit a rájuk rótt jelek is igazolnak.
A kelengyések elején-tetején e jelek megidézik a szertartás helyszínét, pl. a többréteg! világ-fa emeletei között, az égbolton, csillag-körök között, ahol ág-kez! aszszonyok, meny-asszonyok fakasztanak életet – zöld ág képében éppúgy, mint bábokbabák létformájában, akikb l szintén ágak sugároznak tovább. (16.a.) A másikon (az
Alföldön) ezen ágak hármasa toll-koronává válik, mint a sámán-fejékeken – visszacsatolva a középkori, festett erdélyi ládák alakjaihoz is. De, hogy e táltos-jel nem szláv és
nem is szász, arra ott a bizonyíték a lábakon: az iker Þgurák képében. Az Ikrek útja
csillagképi értelemben a Tejút egyik végét l a másikig, a Nyilas csillagképhez vezet,
végig az égen, ami a magyarság útja is. A csodaszarvas agancsai között a Tejút er központja, a nyomán pedig Hunor-Magor, s a hadak útja visz. Atilla óta a székelyek is
innen várják Csaba királyÞ visszatérését. Régi hitünk szerint seink lelke tehát innen
tér vissza, megszületve a földi asszonyok, meny-asszonyok méhéb l – az archaikus,
kelengyés ládák jóslata szerint. Fénykorában – a házioltár szerepkör! komót megjelenése el tt - e láda állt a házban a tisztaszoba f helyén, mint ahogy Ázsiában, a jurtákban ma is az ajtóval szemközt van a láda, ami egyben ott ténylegesen oltár, hiszen
rajta tartják a házi bálványokat, az sök emlékeit. A XIX. században a térít papok
lerajzoltak egy ilyen báb alakú bálványt, amint a szabadban, oltáron, agancs-szarvak
között „imádják” a lappok – azaz általa tudnak végezni kinn csillagászati megÞgyeléseket, amit a sámán a dobjára rajzol a szertartáshoz. Hasonló jeleinket hasonló célból
írhatták-róhatták a menyasszony-ládára nálunk is a készít ik. Nem túlzás ez, ha látjuk,
hogy szerte az országban - szinte egységesen - jelen van (variánsaiban is azonos értelemben), s mert az esküv után az ácsolt kelengyés láda egy életen át oltár-szerepkörben szerepelt népünknél.
Jelei sem magányosak népm!vészetünkben, hiszen pl. a népi ostyasüt vasak hasonló formanyelve az ostyát (molnár-kalácsot) is kialakította e természet-diktálta szer-
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tartáshoz, ami karácsonykor, a téli napfordulón jut nálunk szerephez. Ugyanazt tehát
számtalan formában rzik a tárgyak, hogy felismerjük az üzenetet, s magunkkal vigyük az élet útjára (s az utánra), mint a kelengyét – a számunkra sid k óta kontinuis:
ácsolt ládák!

17. Ostyasüt vasak csillagos-életfás jelei a feszülettel a Palócföldr l (a XX. sz-ban)

18. Lapp sámán-szertartás ábrázolása ( J. Krohn, 1908. nyomán)
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Summary
Among the ancient Hungarian, trimmed furniture, the motifs of the bride’s hope
chests have a special place in the Hungarian folk art, whereas, they have a strong
function in the Hungarian body of beliefs, which also completes our Christianity with
Eastern elements.
Those Þgural symbols are the most obvious, that are based on the same elements as
the whole pictography–so that, the common meaning of the geometrical (ornamentical
or conceptual) elements are concretized and certiÞed. This pictography–and its
meaning–has an important role for the descendants, because it consists our ancestors’
way of thinking, which is instructive for the present and the future as well. Since, this
culture could be found only in the Carpathian Basin inside Europe until the XXIst
century.
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TALPGERENDÁTÓL A CSÁSZÁRFÁIG
FASZERKEZETEK A M!EMLÉKVÉDELEMBEN
Veöreös András
irodavezet
Gy r-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája

1. M"emlékvédelem Magyarországon 2011-ben
A m!emléki érték fogalmát az 1964-ben elfogadott Velencei charta a következ képpen fogalmazza meg: „a m!emlék fogalmán olyan önálló építészeti alkotásokat és
városi vagy falusi együtteseket értünk, amelyek valamely sajátos kultúrának, jelent s
fejl désnek, vagy történelmi eseménynek tanúi. A m!emlék fogalma nemcsak a nagy
alkotásokra terjed ki, hanem azokra a szerény m!vekre is, amelyek az id k folyamán
kulturális jelent ségre tettek szert”. A Magyarországon jelenleg hatályos örökségvédelmi törvény ennél kicsit részletesebben fogalmaz: „M!emléki érték: minden olyan
épített örökségi elem, valamint azok rendeltetésszer!en összetartozó területe, együttese, rendszere, amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából
kiemelked jelent ség! történeti, m!vészeti, tudományos és m!szaki emlék; alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival együtt.” A m!emlék faszerkezetek
vizsgálata esetén a hangsúly az alkotórész kifejezésen van, hiszen a faszerkezetek sok
esetben nem az egész épületet vagy építményt jelentik, hanem annak csupán egy kisebb részét teszik ki, esetleg csak egy-egy alkotóelemét jelentik.
Az állami m!emlékvédelmi intézményrendszer 2011. január 1-jét l két részre
tagolódik. A budapesti székhely! Kulturális Örökségvédelmi Hivatal készíti és folyamatosan frissíti a közhiteles m!emléki- és régészeti nyilvántartást, ellátja a hatósági
ügyeket m!tárgyak esetében els fokú, egyéb ügyekben másodfokú örökségvédelmi
hatóságként; illetve a speciális szakkérdések (m!vészettörténeti, restaurátori) tekintetében jogszabályokban rögzített módon segítséget nyújt a megyei kormányhivatalok
keretében – speciális illetékességi területtel – m!köd Kulturális Örökségvédelmi
Irodáknak. Utóbbiak m!ködnek m!emlék ingatlant vagy védett régészeti lel helyet
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érint beruházás esetén els fokú építésügyi- vagy örökségvédelmi hatóságként, illetve szakhatóságként. Ezen kívül részt vesznek a rendezési tervek véleményezésében,
és számos más örökségvédelemmel kapcsolatos feladatot látnak el.
2. Él fák a m"emlékvédelemben
A m!emlék épületek látványának vizsgálatakor nem hagyhatjuk Þgyelmen kívül,
hogy az azok környezetében lev él fák – évszakról évszakra változó – látványukkal
jelent sen befolyásolják az épületek vizuális megjelenését.
Az él fák természetesen más módon is szoros kapcsolatban állnak a m!emlék
épülettel: nedvszívásuk befolyásolja a közelükben álló szigeteletlen épület falszerkezetébe jutó nedvesség mennyiségét, árnyékoló hatásuk révén csökkentik a falfelületeken
keresztül távozó pára és felszívódó nedvesség mennyiségét, gyökereik feszít erejükkel – általában kedvez tlen – hatást gyakorolnak az alaptestekre vagy falszerkezetekre.
M!emlék környezetében álló fa látványát jól szemlélteti a Hidegség és Fert homok
között, egy terebélyes diófa tövében álló Szt. György szobor.

1 kép: Hidegség, Szent György szobor
Forrás: valamennyi kép a szerz felvétele

Ha elképzeljük a szobor látványát a fa nélkül, beláthatjuk, hogy – bár a m!emlék
kora, értéke nem változna – mégis jóval szegényesebb lenne a látvány. Hasonló
a helyzet a növényzettel er sen ben tt vidéki épület, vagy akár a természettel szoros
együttélésben lev teljes falusi együttes esetében is.
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Épített környezetünk elemei, az épületek kizárólag környezetükkel együtt értelmezhet k. M!emlékeink jelent s száma áll természeti környezetben, amib l egyenesen következik, hogy amennyiben az épületet védend nek tartjuk, akkor szükséges
a környezetében lev , a látványt jelent sen befolyásoló természetes elemek, azaz els sorban a nagyobb méret! fák védelme is. Találkozunk olyan esetekkel is, amikor az
épített és természetes elemek együttese a védend . Ennek az esetnek jellemz példái
a nagy méret! parkokban elhelyezked kastélyok, illetve azok kiegészít épületei.
A szigorú geometriával szerkesztett barokk kastélykertek, vagy a XIX. századi tájképi
kertek, illetve azok egyes elemei a m!emléki együttes részét képez , védend örökségi elemek.

2 kép: A nagycenki Széchenyi-kastély együtteséhez tartozó fasor

M!emléki szempontból kívánatos lehet bizonyos esetekben, hogy a rossz állapotú,
kiöregedett fák helyére kerül pótlások geometriai értelemben ugyanarra a helyre
kerüljenek. Különösen fontos lehet ez azonos ritmusban kiosztott fasorok esetében.
Jóval ritkábban fordul el , hogy a m!emlék látványa meglév fák eltávolítását
kívánja meg. Els sorban tájidegen, a területre hagyományosan nem jellemz , er szakosan betelepített növényfajtákról van szó. Nem kívánatosak például a hagyományos
falusi környezetben az idegen tujafajták, melyek a területen shonos növényeket (gyümölcsfák, rózsa, orgona, bodza, stb.) szorítják ki.
Tanulságos lehet a fert di Esterházy-kastély kertrekonstrukciójának tanulmányozása. A kiemelt állami támogatással futó felújítások els dleges célja az épületegyüttes
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Fényes Miklós-kori állapotának a rekonstruálása. A kastély f épülete melletti, egykori kamarakertek XVIII. századi kialakításáról b ségesen áll rendelkezésre információnk . A terület régészeti módszerekkel való feltárása is megtörtént , a kamarakertek
örökségi szemlélet! helyreállítási tervei elkészültek . Id közben kiderült, hogy a területen meglev tiszafa-állomány meg rzend természeti értéket képez, ezért a barokk
kori kert helyreállítása – melybe a tiszafák látványa egyáltalán nem illik bele – egyel re nem lehetséges.

3. kép: Tiszafák a barokk kamarakert helyén. Fert d, Esterházy-kastély

A díszudvarban meglev 6 darab tiszafa a park más részébe átültetésre került, így
ennek a látványa (a növénykazettáktól eltekintve) megközelíti az eredeti állapotot.
3. M"emlék faszerkezetek
A fa a leg sibb épít anyagok közé tartozik. Köszönheti ezt gyakori el fordulásának, kiváló mechanikai és épületÞzikai tulajdonságainak, könny! megmunkálhatóságának, megfelel beépítés esetén hosszú élettartamának. Korunkban nem mellékes
tulajdonsága, hogy környezetbarát, azaz a felhasználás, megmunkálás során, illetve
bontás után csak a természetben lebomló hulladék keletkezik.
A faanyag hagyományos és korszer! technológiával, gépi és kézi szerszámokkal
egyaránt jól megmunkálható. Ez lehet vé teszi házilagos és nagyipari felhasználását
egyaránt.
Kedvez tlen tulajdonságai között kell említeni sérülékenységét. Az id járásnak
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való kitettség esetén egyrészt a túlzott nedvességtartalom hatására farontó gombák
támadhatják meg, másrészt hosszabb távon a napsugárzás is károsítja. A biológiai
károsítók között a gombákon kívül mindenképpen megemlítend k a farontó rovarok
is. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a modern, ipari épít anyagokkal ellentétben
a fafelületek öregedése sok esetben növeli az épületelem esztétikai értékét, meghatározza annak korát.

4. kép: Szépen öreged XVIII. századi ajtó egy szentkúti – Heiligenbrunn, Burgenland – pincér l

Egy-egy láthatóan régi, fából készült épületelem láttán szinte késztetést érzünk annak megérintésére, a régisége folytán értékként tekintünk rá – esetleges cseréje esetén
az épület m!emléki értéke nyilvánvalóan csökken.
A fa elemek károsodásról elmondható azonban, hogy rendszeres karbantartás esetén ezek megel zhet k, vagy legalábbis jelent sen késleltethet k! A m!emlékvédelem
legfontosabb módszere a karbantartás. Egy épület folyamatos gondozása hosszú távon
egyrészt sokkal olcsóbb, mint a nagyfelújítás (és aztán a lepusztulni hagyás); másrészt
a m!emléki értékek megmaradásának is jobban kedvez. Egy teljes egészében fából,
illetve természetes anyagból épült épület pár évtizednyi gondozatlanság után nyom
nélkül visszatér a természetbe. Az esetlegesen m!emléki védelem alatt álló épület
megmentésére a romlottság egy bizonyos fokán túl a hivatalos m!emlékvédelemnek
vajmi kevés eszköze van. A tet fedés javítására még lehet kötelezni a tulajdonosokat, de ha egy épület már megsemmisült, akkor a kellemetlen, de szükséges hatósági
intézkedések (örökségvédelmi bírság) sem tudják azt eredeti formájában, az eredeti
anyagokkal visszaállítani.
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5. kép: Romos m"emlék ház Szalaf n

A hagyományos épületszerkezeteink közül a faszerkezetek a legesend bbek, ezek
mennek tönkre legkönnyebben. Els dleges célnak mindig ezek meg rzését és felújítását kell tekintenünk, hiszen ha egy háznak kicseréljük a kifelé-befelé nyíló pallótokos
ablakait befelé bukó m!anyag ablakra, hajópadlóját laminált parkettára, vakolatait
belül gipszkarton lapokra kívül pedig h szigetel vakolatrendszerre, tet cserepeit
bitumenes zsindelyre, fafödémeit vasbeton lemezekre, akkor lehet, hogy egy nagyon
jól használható modernizált épületet kapunk, aminek a falai ugyan eredetiek, de
a m!emléki értékét teljesen elveszítette az épület.
A fa kiváló tulajdonságai révén szinte minden épületszerkezetben megjelenik.
Találkozhatunk vele teherhordó szerezeti elemként (alapozás, falszerkezet, oszlop, áthidaló, födém, fedélszék), burkolatként (padló- és falburkolatok), tet fedésként (zsindely, deszkafedés), a történeti nyílászáróknak pedig éppenséggel kizárólagos anyaga.
Fából készült épületszerkezetek, károsodásaik, megóvásuk
Alapozás
A fából készült alapozások két félék lehetnek: mélyalapok (cölöpalapozás) vagy
síkalapok (gerendaalap). Cölöpalapozásra az alapozási síkhoz képest mélyebben fekv
teherhordó talaj esetén van szükség. A kutatások eredményei szerint Sopron belvárosában a középkori házak alatt általában cölöpalapozás készült a mocsaras talaj kedve-
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z tlen alapozási tulajdonságai miatt. Gerendalap kell teherbírású felszíni talaj esetén
erre közvetlenül készíthet . A gerendaalapok alatt általában minimális talajcserére,
illetve szigetel agyagréteg vagy kövek beépítésére került sor. Gerendaalapot találunk
általában a fa anyagú felmen szerkezettel készült épületek (boronafal, faváz) alatt.

6. kép – Kövekre fektetett talpgerenda, Szalaf

A talajjal közvetlenül kapcsolatban lev szerkezetek fokozottan ki vannak téve
a felszívódó nedvesség káros hatásainak. Ezeket a szerkezeteket többnyire keményfából készítik. A tönkrement szerkezetek javítása nehézkes, többnyire az elemcsere
jöhet csak szóba.
Fal, faváz
A fából készült felmen szerkezetek boronafalas vagy favázas szerkezet!ek lehetnek. A boronafalas szerkezet nagy teherbírású, merev dobozszerkezet, a derékszögben
metsz d gerendavégeket keresztvéges vagy fecskefarkú lapolással kapcsolják egymáshoz, vagy a sarkokon és 3-5 méteres távolságonként függ leges oszlopokat állítanak fel és ezek közeit töltik ki zsilipelt boronaszerkezettel. A falvégeken és
a nyílásoknál függ leges oszlopok fogják össze a gerendavégeket. A boronaszerkezet
Magyarországon els sorban az erd ben gazdag területeken (#rség, Erdély) maradt
fenn a népi építészetben a XX. század elejéig.
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7. kép: Keresztvéges borona, Szalaf

A középkorban azonban rangosabb épületeknél is általánosan alkalmazott szerkezet volt: a k falú lakóházak komfortját növelték bels boronafalú maggal, mely egyúttal merevítette is a szerkezetet.

8 kép: Borona maggal merevített k falazatú helyiség rekonstrukciója a szigligeti várban

A favázas falszerkezetek anyagtakarékosabb megoldást kínálnak. A szerkezet
elterjedt mind a népi-, mind a rangos építészetben. A faváz kitöltésére zsilipelt palló,
tapasztott vagy tapasztás nélküli sövényfonat, vályogtégla, klinkertégla szolgál.
A faváz nyersen hagyása esetén a homlokzat meghatározó díszít elemévé válik. Favázas szerkezetek épülnek kitölt falazat nélkül is. Mindkét esetben szükséges a szerkezet hossz- és keresztirányú merevítése, ez ferde elemek beépítésével biztosítható.
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9. kép: Favázas épület klinkertégla vázkitöltéssel. Gy r, Radó sziget

A favázas szerkezeteket gyakran alkalmazzák falazott szerkezetekkel kombinálva.
Ennek szép példái a XVIII-XIX. századi magtárépületek, ahol a küls falszerkezet
falazott, a bels pillérek és a közbens födémek fából készülnek. Mivel itt a hossz- és
keresztirányú merevítést a falazott szerkezet biztosítja, nincs szükség könyökfákra,
a mestergerendák fesztávolságát általában nyeregfákkal csökkentik. Hasonló szerkezeti rendszerrel, de a funkcióhoz alakított térrel épült a nemeskéri evangélikus templom.

10. kép: Falazott küls fal – favázas bels szerkezet. Nemeskér, evangélikus templom

A teherhordó falakon kívül természetesen válaszfalak is készülhetnek az említett
favázas technológiával. Ezek esetében a kitöltés sokszor csak vakolt nádpalló.
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A fából készült fal vagy favázas szerkezet karbantartott, ép alapozás és tet esetén
gyakorlatilag örök élet!nek tekinthet . Sérült vakolat, hiányos tet fedés esetén, illetve
a szabadon álló favázas szerkezeteknél nagyobb a károsodást okozó nedvesség bejutása, ennek következtében a farontó gombák és rovarok megtelepedésének esélye.
A szerkezet javítása elemcserékkel történhet, ami – mint általában a tartószerkezeteket
érint beavatkozások – meglehet sen bonyolult és költséges technológiát igényel.
Áthidaló
A falszerkezetekhez szorosan kapcsolódó elem az áthidaló. Faszerkezet! falak esetében sokszor nem is készül külön áthidaló elem, hanem a boronagerenda vagy
a faváz koszorúja adja a nyílás feletti áthidalást. Fából készült áthidalók készülhetnek
falazott (vályog, tégla, k ) szerkezetekben is.

11. kép – Befalazott nyílás feletti áthidaló egy konyha és egy egykori füstös kémény között

Födém, fadonga
A teherhordó faszerkezetek között az egyik legáltalánosabban elterjedt a fafödém.
Az acélgerendák megjelenéséig a fa volt az egyetlen épít anyag, mellyel kis vastagsággal lehetett tereket síkszer!, vízszintes szerkezettel lefedni. A fafödémeknek számos változata alakult ki a látszó gerendás pórfödémekt l kezdve a borított gerendafödémeken keresztül a nagy teherbírású csapos gerendafödémekig. Nagyobb fesztávok
esetén mestergerendával er síthet meg a szerkezet, melynek teherbírása a fedélszékhez való felkötéssel tovább növelhet .
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12. kép": S"r"gerendás, mestergerendás fafödém a XVII. század végér l. Sopronbánfalva, pálos
kolostor noviciátusa

A födémgerendák károsodása leggyakrabban a legfels szinteken fordul el , ahol
a tet fedés sérülései miatt nagyobb nedvességterhelésnek (beszivárgó víz, porhó) van
kitéve a szerkezet. A leggyakoribb a gerendavégek károsodása, hiszen a körbefalazott
szerkezet szell zése er sen korlátozott, a nedvesség itt jóval hosszabb id alatt távozik
a gerendából.
A tönkrement fafödém javítása elemcserével történhet. A viszonylag könnyebb
hozzáférés miatt itt alkalmazható az a módszer, hogy a gerendának csupán a sérült
része kerül pótlásra. ez a megoldás azon kívül, hogy nyilvánvalóan kisebb bekerülési
költséggel jár, a m!emléki elveknek is jobban megfelel.
Az egyes elemrészek cseréjekor természetesen nagy hangsúlyt kell fektetni a régi
és az új elem kapcsolatára.
Funkciójuk és épületben elfoglalt helyük szerint a födémek közé, szerkezeti jellegük szerint inkább a fedélszékek közé sorolhatók a fadonga szerkezetek. Ezek többnyire nagy méret!, reprezentatív terek (templomok, kastélyok díszterei) lefedésére
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13. kép: Sérült födémgerenda-vég pótlása. Torockó

szolgálnak, felettük járható födémet ritkán alakítanak ki. A történelmi Magyarország
területén az egyik legnagyobb fesztávú fadonga a csíksomlyói kegytemplomban található. A f tartószerkezet itt a barokk fedélszékek szerkesztésmódját követ d lt székes
keret, melyre szelemenek támaszkodnak. Ezekre vannak felkötve a felület ívét kiadó
ramonádok. A felületet alulról nádvakolattal borított lécezés alkotja.

14. kép: Fadonga. Csíksomlyó

Lépcs
A lépcs szerkezetek készülhetnek kizárólag faszerkezettel, de gyakori a más szerkezeti alépítményen – például boltozaton – elhelyezett fa lépcs is. Az egyes faelemek
kialakítása nagyban függ a lépcs geometriai kialakításától.
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15. kép: Gerendákból készült csigalépcs . Himod, római katolikus templom

A lépcs k elemei gyakran kopottak, ezáltal történetiségük közvetlenül is látható. Amennyiben a kopottság nem okoz balesetveszélyt, az elemeket örökségvédelmi
szempontból meg kell tartani.
Fedélszerkezet, toronysisak
A fedélszerkezetek mai napig szinte kizárólagos épít anyaga a fa. A szerkezet jellege koronként változik, a fennmaradt középkori vagy barokk fedélszékek különleges,
meg rzend m!emléki értéket képviselnek, de m!emléki szempontból körültekint en
kell eljárni a XIX. századi szerkezetek felújítása során is.

16. kép: Középkori fedélszerkezet jellegrajza. Nagyszeben, ferences kolostor
17. kép: Barokk fedélszerkezet jellegrajza. Kolozsvár, ferences templom
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A fesztávolság függvényében számtalan szerkezettípust különböztethetünk meg.
A történeti fedélszékek közös jellemz je, hogy köt gerendás rendszerben, általában
a födémt l független szerkezettel épülnek fel. A küls terhekb l és a tet önsúlyából
származó vízszintes er ket a köt gerendák veszik fel. A szerkezetek hosszirányú merevítését általában könyökökkel merevített szelemenek biztosítják.
A teherhordó szerkezetek közül – az alapozásokat leszámítva – a fedélszékek elemei vannak kitéve leginkább az id járás károsító hatásainak. A padlások nem állandóan használt tereiben sérült tet fedés esetén hosszú ideig megmarad a nedvesség.
A beázások a tet lokális hibáit követve mindig ugyanazokat az elemeket érintik, ezek
az elemek fokozott korhadásveszélynek vannak kitéve.

18. kép: Porhó a fedélszékben. Sopron, Szent György plébánia

A szerkezeti elemek közül a szarufák a legkönnyebben, a köt gerendák és a sárgerendák a legnehezebben hozzáférhet k. Javításuk bonyolultsága is ennek függvénye.
XVIII. századi vagy annál régebbi szerkezetek esetén minél több elem anyagában való
meg rzésére, javítására kell törekedni.
A fedélszerkezetek különleges típusai a toronysisakok. Ezek általában centrális
(négy- vagy nyolcszög) alaprajzra komponáltak. Függ leges központi elemük,
a császárfa vagy királyfa köt gerenda-keresztre támaszkodik, stabilitását ferde dúcok
biztosítják. A sisak alakját a szarufák, illetve egyes esetekben az ezekre szerelt deszkaívek adják ki.
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A szerkezeti elemek hibáinak megel zése érdekében fontos a héjazat folyamatos
karbantartása, a sérülések azonnali javítása, hiszen ezzel megel zhet a jóval nehezebben hozzáférhet szerkezeti elemek tönkremenetele.

19. kép: Sérült tet héjazat: a fedélszék, a födém, majd a bels terek tönkremeneteléhez vezet

Nyílászárók
A m!emlék faszerkezetek közül leginkább az ajtók-ablakok vannak kitéve a pusztítás veszélyének. Sajnos állapotuktól függetlenül, energiatakarékosságra vagy javíthatatlanságra hivatkozva, rengeteg történeti nyílászáró végzi szeméttelepen – többnyire
indokolatlanul.
Az egyes szerkezetek korát a vasalatok és a proÞlok alapján határozhatjuk meg.
A XVIII. századig általánosan elterjedt, többnyire egyréteg!, befelé nyíló gerébtokos
ablakokat a jobb szigetelés érdekében sokszor küls szárnnyal láttak el. Kés bb a két
tok egyetlen pallótokká olvadt össze, ez a kifelé-befelé nyíló típus volt uralkodó a
XIX. században. A századforduló táján terjedtek el a kétréteg!, befelé nyíló kapcsolt
gerébtokos ablakok. Az ablakok mellett találkozhatunk barokk kori, vagy újabb ajtókkal, kapukkal is. Az ajtóknál szintén a vasalat, illetve az ajtó szerkezete lehet
a kormeghatározó .
Az épületeinknek természetesen védend részét képezik a fennmaradt történeti
nyílászárók is, az épület felújítása során tehát ezek meg rzésére kell törekedni. A m!emlékvédelem elkötelezett szakembereinek napi szinten a legtöbb vitás helyzetet az
indokolatlan nyílászáró-cserék adják. Az ablakgyártók „akcióinak” nehezen tudnak
ellenállni a régi nyílászárókat használó tulajdonosok, és nem könny! (de lehet!) olyan
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asztalost sem találni, aki a könnyen elkészíthet , nyilvánvalóan nagyobb bevételt jelent új ablak beépítése helyett a régi felújításával akar pepecselni.
Energiatakarékossági szempontból nem elhanyagolható az a tény, hogy a mérések
alapján egy jól záró pallótokos vagy kapcsolt gerébtokos ablak a maga 15 cm körüli
légrésével és kétréteg! üvegezésével közel azonos szigetelési értéket mutat, mint egy
korszer! ablakszerkezet. Tekintettel azonban arra, hogy az új ablaknál a h szigetelést
a vastag falba beépített, mindössze 5-6 cm vastag szerkezetnek kell megoldania,
a beépítés helyén biztosan h híd keletkezik, ez pedig páralecsapódáshoz, végs soron
penészedéshez vezethet. A jelenséget a korszer! ablakok túlzott légzárása tovább fokozza.
Az ajtók-ablakok jó állapota rendszeres karbantartás, festés esetén rizhet meg.
Az elhanyagolt szerkezetek – különösen a homlokzat küls síkján lev ablakok – hamar tönkre mennek. Ilyenkor ezek javítása, vagy cseréje következik. Csere esetén m!emléki szempontból törekedni kell az eredeti szerkezettel azonos nyitási irányú (kifelé
vagy befelé), nyitási módú (egyszárnyú-kétszátnyú), osztású (tok- és szárny osztók)
ablak beépítésére. A komfortfokozat növelése érdekében bels szárnyban támogatható
a vékonyított h szigetel üvegezés elhelyezése.

20. kép: Felújított pallótokos ablak. Fert széplak
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Burkolatok
A fából készült burkolatok lehetnek fal- vagy padlóburkolatok, ritkábban álmenynyezetek. A padlóburkolatok közül meg kell említeni a parkettákat, hajópadlókat.
M!emlék falburkolatok találhatók reprezentatív lakóépületekben, középületekben
egyaránt.
Mivel ezek a szerkezetek az épületek belsejében, védett helyen találhatók, tönkremenetelük csak hosszú ideig tartó elhanyagoltság, vagy szándékos rongálás esetén
lehetséges.
A szerkezetek javítása többnyire itt is csak elemcserével, vagy teljes rekonstrukcióként képzelhet el.

21. kép: A tet beázása következtében(!) tönkrement csillagparketta. Sopron, Zichy-Meskó
palota

22. kép: A sopronbánfalvi pálos kolostor refektóriumában található faburkolat rekonstrukciója a
templom stallumának mintája alapján készült

193

VEÖREÖS ANDRÁS

Berendezések
Ha nem is épületszerkezetek, de m!emlékeink képét jelent sen befolyásolják a –
beépített – berendezések. Els sorban templomi berendezésekre, padokra, szószékekre,
oltárokra kell gondolnunk. Ezek felújítása szinte minden esetben restaurátor szakemberek bevonását igényli.
5. Miért védjük a m"emlékeket?
A m!emlékeink, és bennük a faszerkezetek védelme nem öncélú dolog. Ezek az
épületek, az ket felépít épületszerkezetek hazánk múltjának a kézzel fogható emlékei, korábbi alkotó nemzedékek szeretettel végzett emberi munkájának a bizonyítékai.
A történeti szerkezetek elpusztítása felel tlenség az utánunk következ generációk
felé, hiszen ezzel látható gyökereikt l fosztjuk meg gyermekeinket.
Az örökségi értékek megítélése meglehet sen negatív napjaink magyarországi társadalmában. Az állami támogatások minimálisak, a társadalmi szemlélet a hagyományos értékrend, benne a múltunk kézzel fogható tárgyi bizonyítékai irányában tragikus. A felújításokra fordítható pályázatok el készítetlenek, átgondolatlanok, szakmai
szempontból folyamatosan konßiktushelyzetet generálnak.
Nem vagyunk tudatában annak, hogy épített örökségünk egyszeri, megismételhetetlen és meg nem újuló er forrás, mely minden egyes örökségi elemet érint
beavatkozás esetén sérül, állandóan fogy – és eredeti formájában soha többé nem
pótolható. Az örökségvédelem (benne az intézményes örökségvédelem) feladata, hogy
örökségünk fogyásának ütemét lassítsa, a társadalom Þgyelmét ráirányítsa értékeink
meg rzésére.
Fentiek természetesen nem azt jelentik, hogy egy m!emlék épülethez egyáltalán
nem lehet hozzányúlni – noha a köztudatban nagyon gyakori ez a tévhit. Mindöszsze arról van szó, hogy épített örökségünkkel jól kell gazdálkodni, a felújításokat az
értékek számbavételével (kutatás), tiszteletével (tervezés), és meg rzésével (igényes
kivitelezés) kell elvégezni. Értékeinket nem elrejteni kell, hanem hasznosítani , mert
felel sek vagyunk az örökségünkért. Értékeink felismerésével, hasznosításával és
meg rzésével a m!emlékvédelem a múltból építkez jöv eszközévé válhat.
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Summary
Our historic buildings and the protection of the wooden structures in them are not
autotelic. These buildings and their constructions are the remains of Hungary and also
the proofs of the fond work of the previous productive generations. The destruction
of the historical constructions is irresponsible to the next generations because we
deprive our descendants from their roots.
The estimation of the patrimonial values is quite negative in Hungary nowadays.
The state support is low, the social attitude to the traditional scale of values and to
the material proofs of our history is tragical. The competitions for renovations are
unprepared, ill-advised and generate continuous conßicts between the professionals.
We are not alive to the fact that our heritage is a unique, unreproducible and
unrenewable source of energy, which is harmed when any part of the heritage is
damaged. It is constantly decreasing and it is not possible to retrieve it in its original
appearance. The mission of the protection of heritage (and also the institutional
protection of heritage) is to slow down the rate of our heritage’s decrease, and to draw
the attention of the society to the protection of the remains.
Of course the above mentioned statements do not mean that a historic building
cannot be reconstructed as it became a false matter of common knowledge. It only
means that we need to treat our built heritage well, so, the renovations should be made
with some principles e.g. the values should be taken into consideration (research),
they should be respected (planning) and preserved (demanding implementation). Our
values should not be hidden, but used because we are aware of our heritage. With the
recognition, utilization and prevention of our values, the prevention of heritage could
be a device of the future that comes from the past.
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A NÉPI FAÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK VÉDELME EURÓPÁBAN
Winkler Gábor
Ybl Miklós-díjas építész, egyetemi tanár, az MTA doktora

Sobó Jen , a M. Kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia rendes tanára 1898-ban
megjelent „Középítéstan” cím! könyvében részletesen foglalkozik a fával, mint az
egyik leg sibb és máig fontos épít anyagunkkal.41 „Az épületi fa az épít anyagok
között kiváló helyet foglal el, nem csak azért, mert a küls er knek jól ellenáll, kis
fajsúlya miatt könnyen kezelhet s azonkívül könnyen megdolgozható és szerkezetekbe köthet .” Az id s professzor azonban gyorsan hozzáteszi, hogy „..rossz oldala
ezzel szemben az, hogy tartóssága csekély, t!zveszélyessége ellenben nagy s hogy oly
szerkezetekr l, melyekt l hosszú id n át lehet leg egyforma teherbírást követelünk,
kevésbé használható.”
Az évezredek alatt számtalan épület, építmény készült fából, ezek között voltak
szerény, de hasznos szerkezetek és kiemelked szépség! épít m!vészeti alkotások is.
A fa szerkezet! épületek jelent s része az elmúlt évszázadokban elpusztult. Ami megmaradt, arra egyre nagyobb gonddal és szakértelemmel vigyázunk és mindent megteszünk, hogy szakszer! konzerválásukkal, gondos restaurálásukkal a jöv generációk
számára is fennmaradjanak. Hazai hivatalos m!emlékvéd ink is mindent megtesznek védelmükért, de így van ez Európa más országaiban is. És nem csak a hivatalos
m!emléki szervezetek érzik kötelességüknek a faépítészet emlékeinek fenntartását,
hanem földrészünk civil örökségvéd szervezetei is. Közülük az Europa Nostra, kontinensünk legnagyobb önkéntes szervezete különösen sokat tesz ez ügy sikere érdekében. Kongresszusokat42 és ifjúsági táborokat szervez, magazinjában helyt ad a faépületek védelmével kapcsolatos tanulmányoknak és – talán ez a legfontosabb számunkra
– évente díjazza is a példaérték! helyreállításokat. A díjazott alkotások megismerésén
keresztül képet kaphatunk a faépítészet, ezen belül a népi faépítészeti emlékek védel41
Sobó Jen : Középítéstan. Az Erdészeti Építéstan. Els rész. Selmecbánya 1898.
Joerges Ágost özv. és Þa Könyvnyomója. Repr.: Pécs 1998. Ponte Press Kiadó. 25–51. o. Az
újranyomást a Nyugat-magyarországi Egyetem Építéstani Tanszéke, Sopron gondozta.
42
Krakkó, 1995. május 13.: „Threats to the Wooden Architecture of Europe” kongreszszuson Hadas László, a Nyugat-magyarországi Egyetem oktatója tartott el adást Nyugat-Dunántúl faépítészetér l.
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mér l – gondjairól és eredményeir l – Európában. Mindenek el tt érdemes magával a
szervezettel is megismerkedni.

Europa Nostra. Faépítészeti tábor Þataloknak

Az Europa Nostra az Italia Nostra példájára néhány lelkes m!emlékvéd szervezet
alapította Párizsban. Fontosságára hazai közvéleményünk el ször 1982-ben Þgyelt fel,
amikor becses népi m!emléki együttesünk, a Somogy megyei Szenna fa szerkezet!
épületeinek és templomának mintaszer! helyreállítását oklevéllel tüntették ki. Napjainkban az Europa Nostra – a „mi Európánk” – az örökség civil védelmez it – város- és faluvéd szervezeteket és elkötelezett magánszemélyeket – egyesíti magában.43
Az Europa Nostra Þgyelme csak az 1980-as évek legvégén – Hans de Koster elnök
kezdeményezésére – fordult Közép- és Kelet-Európa felé. 1993 tavaszán – el ször az
európai szervezet életében – Magyarországon rendeztek tanácsülést.44
43
Az 1964-ben nemzetközivé vált szervezet els elnöke Winston Churchill angol miniszterelnök veje, Lord Duncan Sandys volt. Néhány év elteltével az Europa Nostra irányítását
Hans de Koster, a holland kormány külügyminisztere, az Európa Tanács Parlamentjének
kés bbi elnöke vette át. 1990-ben Henrik királyi herceget, Margit dán királyn férjét kérték
fel az Europa Nostra irányítására, t 2007-ben Infanta Doña Pilar de Borbon asszony követte
az elnöki székben. Az egyéni tagok negyven ország m!emlékvéd i közül kerülnek ki. Tagjai
sorába bárkit felvesznek, aki elhivatottságot érez magában az európai kulturális örökség megrzése ügyében. Napjainkban az Európai Parlament és az Európai Unió egyaránt az Europa
Nostra szervezetét tekinti els számú partnerének, legfontosabb segít jének az m!emlékvédelem területén.
44
Hazánkban már az 1970-es években megindult a városi és falusi véd - és szépít
egyesületek szervez dése. Az közel kétszáz város- és faluvéd egyesületet magában foglaló
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Krems, Gozzoburg. Europa Nostra díj átadása (2009)
(Ausztria)

Napjainkban az európai közvéleményt egyre jobban foglalkoztatja a természeti
és épített környezet jöv je. Úgy t!nik, hogy a mai id k nem kedveznek az örökség
megtartásának. Különösen érvényes ez vidéki faépítészeti örökségünkre. Az épülettulajdonosok Európa-szerte a helyreállítás helyett gyakran inkább a bontást és az új
építését választják. Különösen fontos tehát, hogy a sikeres megújításokat példaként
állítsák a lakosság elé.

Europa Nostra-díj érem rajza

magyar szervezetet 1991-ben vették fel az Europa Nostra-ba Hungaria Nostra néven. 1993
szén a Cardiffban megrendezett éves közgy!lés résztvev i választottak tanácstagnak: ez
id óta egészen 2011 júniusáig az összeurópai szervezetben a magyar civil m!emlékvéd ket
képviseltem.
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Az említett Europa Nostra Örökségi díjat – „Europa Nostra Heritage Awards/Prix
du patrimonie” – 1978-ban elnevezéssel éppen e célból alapították.45 A díj elnevezése
ma: „European Union Price for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards”; a kitüntetést azonban kontinensünk közvéleménye a m!emlék-megújítás „Oscar-díjaként”
tartja számon.46 A díjat ünnepélyes keretek között adják át: így történt ez az ausztriai
Krems városban, a Gozzoburg palota díjának átadásakor. Itt a fagerendás díszterem
rekonstrukcióját jutalmazták oklevéllel. Ami a beadott pályam!vek témáját illeti: az
els id ben inkább csak várakat, kastélyokat és templomokat adtak be elbírálásra.
Napjainkra szerencsés módon megn tt a „kisépítészet” építészeti emlékeinek aránya
és bátran pályáznak egy-egy jelent s ipari, mez gazdasági vagy közlekedési emlék,
kert, park, erd helyreállításával is.
A népi építészeti emlékek köréb l azonban kevés helyreállítást tartanak érdemesnek a díjazásra. Különösen érvényes ez a faépítészet emlékeire. Mi magyarok büszkék
lehetnek arra, hogy a népi épületek helyreállításában eddig hazánk kapta a legtöbb
díjat, és ezen belül nem egy díjazott épület Þgyelemreméltó faépítészeti alkotás.47

Szenna, falusi fatornác a falu helyreállított templomával

45
Az Europa Nostra díj neve ma már kib vült, hiszen a díjazást az Európai Unió is
támogatja.
46
A díjnyertes épületeket és építményeket a szervezet bronzból készült plakettjével
jelölik meg.
47
Míg európai viszonylatban a népi m!emlékek a jutalmazott helyreállításoknak csupán néhány százalékát tették ki, addig a huszonhat nyertes magyar pályázatok közel egyharmada – kilenc falusi, mez városi és kisvárosi egyházi épület mintaszer! helyreállítása – volt.
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Az els oklevelet 1982-ban Szenna falumúzeuma kapta.48 A helyreállítás során
a legnagyobb gondot a fából, ágakból és sárból épült házak és azok faszerkezeteinek
helyreállítása okozta. A második kitüntetett – Székesfehérvár, Rác utca – 1989-ben
érmet kapott.49 A székesfehérvári Belvárostól nyugatra, a barokk kori Rác-templom
környezetében a tízemeletes házak között néhány ottfelejtett, faverandás házacska dacolt az elmúlással. A deszkakerítéses, fa oromzatos, fehérre meszelt falú falusi házakból egész utcasort sikerült meg rízni. 1992-ben egy egész falu, Magyarpolány megújítása nyerte el a megtisztel érmet. Itt ugyancsak els sorban a fa tornácos, oromfalas
falusi házak meg rzését, az eredeti hangulat megtartását jutalmazták.
A szántódpusztai majorság helyreállítása 1994-ben kapta meg az Europa Nostra oklevelét.50 A majorság nevét az 1055-b l származó tihanyi alapítólevél rizte meg és
a reformkorban épült ki korszer! gazdasággá, nagy méret!, fa szerkezet! istállókkal,
termény- és takarmánytároló épületekkel. A majorsági góré fa vázzal és farács homlokzattal épült. Méreteire jellemz , hogy negyven vagon csöves kukoricának adott
helyet. A majorság hatalmas pajtája ugyancsak fából épült.

Szántódpuszta, az egykori apátsági major helyreállított gazdasági épülete

1997-ben Szamosújlak helyreállított református temploma nyerte el a megtisztel
oklevelet.51 Az 1329-ban emelt magastet s, egyhajós téglaépület falait egykor gótikus
48
A Szabadtéri Néprajzi Gy!jtemény tervei a Somogy megyei tervez irodában
L rinczné Szabó Tünde irányításával készültek, Szabó Tünde a néprajzi múzeum létrehozásában, megvalósításában is tevékenyen részt vett.
49
A tervezést itt Csutiné Schleer Erzsébet építész irányította.
50
Építészei Ágostházy László, Voit Mária és L rincze Zsuzsa voltak.
51
A helyreállítás Szekér György tervei alapján történt farestaurátorok bevonásával.
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támpillérekkel er sítették, de belsejét kés bb festett mellvéd! fa erkéllyel egészítették
ki. A becses középkori részletek mellett ekkor az 1855-ben épült fa haranglábat is kijavították.
Sonkád község református temploma 1998-ban nyerte el az Europa Nostra érmét:
a kitüntetést Párizsban adták át.52 A bírálók a kiváló épületkutatást mellet külön is értékelték a t!zvész utáni, az 1760-as átépítés során épített kazettás festett famennyezet
és a barokk berendezés szakszer! megújítását. Gyügye község református temploma
2004-ben kapott érmet.53 Gyügye templomát 1500 táján „torony nélküli épületként”
írták le. A község református lakosai a 16. század vége óta használták a templomot.
A hajó északi falán el került ornamentális keretezés! feliratos tábla falképtöredéke
egy 1762-es renoválásról ad hírt. 1767-ben a festett sík famennyezet, a szószékkosár
és a nyugati karzat elkészítésével gazdagították a bels t. 1827-ben fából új padok készültek a templomhoz.

Sonkád famennyezetes temploma

A „népi” építészetet tágabban értelmezve mindenképpen meg kell említenünk
a budapesti Vidám Park körhintájának helyreállítását. Ez a nyolcszög alaprajzú, kupolával fedett szecessziós emlék is nagyobb részt fából készült.54 A körhinta fa lovacs52
53
54

A restaurálás Oltai Péter példamutató helyreállító munkájának köszönhet .
A megújítás tervei Kaló Judit építész vezetésével készültek el.
Helyén az 1896-os Ezredévi Világkiállítás idején fából és papírmaséból épült „vigal-
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káinak restaurálása gondos feltárással kezd dött. Megújult a kazettás faburkolat és az
aranyozott lábú fapadok is eredeti formájukat kapták vissza.

Torockó f utcája
(Erdély, Románia)

Hazai sikereink mellett nem szabad megfeledkeznünk az erdélyi Torockó falumegújításáról sem, melyet 1999-ben jutalmazták Europa Nostra éremmel.55 A házak a 17.
századtól el bb fából, majd k falakkal épültek, a legid sebb faház – valószín!leg
a Kárpát-medence legrégebbi ilyen fennmaradt épülete – 1668-ból származik.

Werdenberg kora középkori házai (Svájc)

mi negyed” állt: utóbbi sajnos nem maradt fenn.
55
Torockó házainak helyreállítását erdélyi kollégáink – Furu Árpád építész és munkatársai – szervezték a budapesti V. kerületi Önkormányzat pénzügyi segítségével, Román
András építész kezdeményezésére és szakmai tanácsai felhasználásával.
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A magyar népi faépítészet gazdagsága mellett szinte eltörpülnek a díjazott külföldi
példák. A legfontosabbakról azonban mindenképpen szólni kell. Ilyen Werdenberg
Svájc apró városkája, melynek favázas házai 1289 óta állnak. Igaz, a lakóházak egy
részét átépítették, b vítették, de – csodák csodája – maga a városka soha nem égett le.
Különlegességére 1937-ben Þgyeltek fel. 1960-ban civil szervezetet alakítottak, melynek tagjai a fából épült középkori város meg rzését t!zték ki céljukként, méghozzá
olyan módon, hogy a hiányzó közm!veket – ívóvízellátás, t!zivíz hálózat – a leggondosabb munkával, „láthatatlan módon” – építették ki. A második legöregebb Þnn falu,
Old Porvoo 1346 óta létezik. A Þnn település lakóinak nem volt olyan szerencséjük,
mint a svájciaknak: a település házai 1827-ben t!zvész áldozatai lettek. Az újjáépítés
az akkori id k szigorú, négyzethálós utcarendszerével történt. A település oromfalas
faházai korai historizáló formájukat máig meg rizték. A házak szakszer! helyreállítását tulajdonosaik vállalták. Az épületek visszakapták a skandináv államok faépítészetére annyira jellemz rozsda szín! faanyagvéd festésüket.

Old Parvvoo (Finnország) helyreállított települése

A liverpooli „Spake Hall” helyén már 1086-ban fából összerótt faépület állt. Az
épület mai formáját 1530 és 1600 között nyerte el. Tulajdonosa többször változott.
Megmentése utolsó magántulajdonosának köszönhet . Adelaidé Leyland nyolc évesen
lett árva. A kislány felcseperedve élete egyetlen céljának a faváza reneszánsz kastély
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meg rzését tekintette: halála után a szigetországi „National Trust” – a legnagyobb és
leggazdagabb európai civil m!emlékvéd szervezet – vette meg a kastélyt. Mintaszer! helyreállítását jutalmazták az Europa Nostra díjjal.

Holzminden, Äbtehaus.
(Németország)

A németországi Holzminden híres „Apátúr házát” – Äbtehaus – 1663-ban építtették szép rajzú „Fachwerk“ szerkezettel. Kés bbi tulajdonosai a házat a felismerhetetlenségig elrontották. A becses emlék faszerkezeteit gondos dendrokrononológiai
vizsgálatoknak vetették alá, fa erkélyét a régi faanyag felhasználásával újjáépítették és
a földszinti üzletek fa portáljait is gondosan helyreállították.
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S kowa/Owczary görög-katolikus fatemploma
(Lengyelország)

Különös értékei Közép-Európa építészetének a fa szerkezet! dél-lengyelországi fatemplomok. S"kowa/Owczary apró település, jó száz kilométerre Krakkótól. Mindkét
16. század derekáról származó temploma – az ortodox és görög katolikus templom is –
tiszta fa szerkezettel, gerendafallal épült. A becses faépítészeti emlékek az els világháború hadm!veletei alatt sérültek meg: szakszer! helyreállításukra csupán 1982-ben
került sor. Ekkor a templombels fa felületeinek színes festését is restaurálták.

Pershyttan érckohója
(Svédország)
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A lakóházak, kastélyok mellett az ipari építészet emlékei közül is fennmaradt néhány fontos dokumentum. Az észak-svédországi Pershyttan települést – fa szerkezet!
lakó- és ipari épületeket – a közelében felfedezett vasércbányák megnyitása után, a 17.
században építették. A fa szerkezet! önt csarnokban el ször 1609-ben, utoljára 1953ban öntöttek vasat. 1967-ben a bánya bezárt, a fából épült település megléte veszélyben forgott. Itt a gondos helyreállítás után múzeumot alakítottak ki, melynek látogatottságát növeli a közeli tengeri kiköt b l induló, 19. században létesült lóvontatású
kisvasút újjáépítése és ismételt üzembe helyezése.

Espevar homártelepe (Norvégia)

Különös „ipari emlék” a norvégiai Espevar homártelepe. A kényes halakat a korábbi id kben az óceánon ringatózó „fa dobozokban” rízték. Az „akvárium” 1887-ben
létesült, fa tartószerkezettel, vászon lefedéssel. A nagy fesztávolságú szerkezet kilencszázötven négyzetméter alapterület! medencéjében egykor tizenötezer homár nyüzsgött: gondozásukról a faszerkezet! sátor alatti sötét térben csónakról gondoskodtak.
A faépítészet egyik különlegesen fontos területe volt a szélmalmok létesítése.
A spanyolországi Monta del Cuervo község határában a 12. század óta forognak
a szélmalmok kerekei. A néphagyomány szerint itt küzdött meg a h s lovag, Don
Quixote a fenyeget en hadonászó, félelmetes szélmalmokkal. A malmok egészen
1928-ig m!ködtek, akkor kerekeiket leállították. A legutóbbi id kben faszerkezet!
építményük mellett teljes, fából készült bels gépezetüket is szakszer!en helyreállították.
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Szélmalmok Monta del Cuervo község határában
(Spanyolország)

A mérnöki építészet jelent s emléke a németországi Neckerhausen a középkorban épült fahídja. A híd legtöbb eleme a dendrokronológiai vizsgálatok tanúsága
szerint1257-b l származik. A középkori faszerkezet négy méter mélyre levert tölgyfa
cölöpsoron nyugszik. 1900 körül új hidat építettek, az építésnél azonban még a régi
fahíd szolgálta a felvonulást. Azóta nyolc cölöpét ki kellett cserélni, a faszerkezet
azonban állja az id k próbáját.

208

A NÉPI FAÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK VÉDELME EURÓPÁBAN

Kolding, egykori királyi vár kiegészítése korszer! fa tartószerkezettel
(Dánia)

Végül meg kell jegyezni, hogy a fa, mint tartószerkezet, mai építészeink helyreállító tevékenységét is segíti. A dániai Kolding király 13. században emelt királyi
kastélyának romjait hihetetlenül karcsú, szép rajzú, rétegelt-ragasztott szerkezet! fa
tartószerkezettel egészítették ki . Az így új életre keltett épületben történeti múzeum
m!ködik.
Érdemes megjegyeznünk, hogy az Europa Nostra mellett egy másik szervezet, az
Alpok-Adria Munkabizottság „Történeti városok” munkacsoportja is foglalkozik a térség népi faépítészeti emlékeivel.56 Az Alpok-Adria Munkaközösség „Történeti város56
Utóbbi tagjai Bajorország, Burgenland, Friuli Venezia-Giulia, Gy r-Moson-Sopron
megye, Karintia, Horvátország, Lombardia, Fels -Ausztria, Szlovénia, Somogy megye, Stájerország, Vas megye és Veneto voltak6. A munkaközösség négy jelentést dolgozott ki, ezek
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ok” munkacsoport munkájában közrem!köd Baranya, Gy r-Moson-Sopron, Somogy
és Vas megyék népi építészetét egy kötetben dolgoztuk fel. Sok érdekes adatot tartalmazott azonban a jelentés bevezet kötete is, amelyben a térség népi építészetének
közös jellegzetességeit vizsgáltuk.

Alpok-Adria térség népi faépítészet: háztípusok
(Johann Schwertner rajza)

A kutatások eredményeit térképeken is rögzítettük.57 Külön ábra készült az egyes
térségek jellegzetes mez gazdasági tájszerkezetér l, a falvak telekosztásáról, a házak
építési módjáról, a tet formákról és a héjazatok anyagairól. A munkát hatnyelv!, képes szakszótár egészítette ki, az épületek faszerkezeteinek ábráival és pontos meghatározásával: a szakszótár felkerült a világhálóra is. A jelentés a népi faépítészettel
közül az els a kisvárosokról, a második a mez városokról, a harmadik a népi építészetr l
szólt. Napjainkban a munkás- és cselédlakótelepek
feldolgozásán fáradozunk.
57
Az összefoglalót Johann Schwertner, a karintiai Maria Saal néprajzi múzeumának
igazgatója készítette.
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foglalkozó szakterületek, így a kutatás, összeírás, felmérés és meg rzés helyzetével is
foglalkozott és vizsgálta azok kapcsolatát.58
Szerz :
Winkler Gábor
Ybl Miklós-díjas építész
egyetemi tanár
az MTA doktora
H- 9028 Gy r, Páva utca 38/F
e-mail: winklerg@kabelnet-hu
mobil: +36-30-9948-096

58
Kiderült, hogy az osztrák egyetemeken már évtizedek óta fokozatosan háttérbe szorult a néprajz oktatás. A településföldrajz tananyagából a népi építészet ugyancsak hiányzik.
Mindez a modern településrendezés és építészet térnyerésével, az építész szakma feladatainak
változásával is összefügg. Szerencsére hazai építész egyetemeinken egyenl re még a tananyag
kötelez részét képezi a magyar népi építészet – így a népi faépítészet – tanítása. A Nyugatmagyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karán 1995-2004 között oktattam fél éves „Faépítészet” tantárgyat.
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Summary
The wood has been one of the most important materials of the construction since
thousands of years. It is fragile, volatile and inßammable so that there are fewer
remains of houses built of wood than massive structures. The remaining structures
are protected with the most modern view of construction, well-developed technology
and strict ethics in the reconstruction rules. The study states the most important
Hungarian and foreign remains of the reconstruction of the wooden architecture
describing the work of the civil organisations of protection of historic buildings
such as Euorpa Nostra and Alps-Adriatic Working Community. The author has been
taken part of the value protecting work of these two organisations for a long time. He
was a member of the jury in the Hague panel of judges of the Europa Nostra Award
between 1997 and 1999. He represented the Gy r-Sopron- Moson county in the work
of the Alps-Adriatic Working Community and also took part in the completion of four
reports such as a volume of essays and studies about the folk architecture and wooden
construction of the area. His study demonstrates the up-to-date view and methods of
the preservation of the wooden architecture with Hungarian and foreign examples.
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