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(előadás leendő építész szakközépiskolai fiataloknak) 

 

 

Azt hallani, hogy a bal agyfélteke az „ego” és a lexikális tudás, a „vagy-vagy világ”, a jobb a 

„mi” tudat és az érzelmek világa, az „is-is” világ irányítója, képekben lát és fejezi ki magát és 

keresi az összefüggéseket. 

 

Mai világunk egy alá-fölé rendeltségü világ, olyan, mint egy piramis, melynek a csúcsa a 

pénz, egy szűk kör, és mindannyian alá vagyunk rendelve, függően földrajzi, etnikai és 

szociális helyzetünktől! Ebben a világban az agynak (de a léleknek is!) nehéz dolga van! A 

szeretet világa mellé rendeltségü világ, melyben egyformának tekintjük egymást a szeretet 

elvűség szerint, tehát nem érdekekről szól. Ma persze az, hogy ugyanolyan szavazati joga van 

a kocsmatölteléknek is, mint annak, aki minden nap áldozatot hoz hazájáért, az nem a 

szereteten, hanem az önzésen alapul. 

 
 A globális világ nem szereti a szeretetet, a haza fogalmát, a vallásban is bizniszt lát, nem tűri a nacionalizmust, 

nem tiszteli a különböző kultúrákat, nem becsüli a gyökereket, egymásnak ugraszt, szabályoz, keretek közé 

szorít, lefolytja azokat az indivídumokat melyek nem az ő szekerét tolják, eltávolodik a természettől, és a 

glóbuszt is csak egy kincses kamrának tekinti. Határtalan kapzsiságában aztán majd ki is zsákmányolja, felfalja, 

mint egy parazita, és élettér nélkül eltorzult arccal zuhan majd visítva a megsemmisítő kozmoszba! 

Sok minden a hazugságról és a látszatról szól. Miközben a rendőr „ …szopó állatnak” titulálja 

kihallgatáskor a bűnelkövetőt, azonközben a TV. riportban ugyanazt a személyt „úriember” jelzővel illeti. 

Gyerekeink nem tanulnak helytörténetet, a felnőtt társadalom pedig a hamisan csillogó, vagy egész egyszerűen 

az ellesett, elmajmolt, érdemtelen világ értékei felé fordul; csak trendiben és elvárható divatokban tud 

gondolkodni!  

 

Most érkeztünk el a gyökerekhez! Azt kéri az ügyfél, hogy „amerikai konyhás” lakást 

szeretne, mert szégyelli, vagy nem ismeri a gyökereit? De miért? Az szégyenletes, hogy a 

háromosztatú ősi magyar parasztház sejtmagja a pitvar volt a vele egy légtérben kapcsolódó 

konyhaszentéllyel? Itt tartották a tűzhelyen, mint oltáron a növényi és állati áldozatokat, 

melyeket az ember önfenntartásához, étkezéséhez kellett nap, mint nap megismételni, hogy 

azután a diadalív (boltív, vagy nagy keresztmetszetű szemöldök gerenda) külső terében 

elköltsenek, magukhoz vegyenek. És itt megjelenik a bizalmi elv, amely a házba érkezőt 

azonnal a legkedvesebb helyiségben fogadja, nem rejteget, nem kirakatban gondolkodik, 

hanem hellyel és étellel-itallal szép szóval kedveskedik! 

Ahogyan nyelvében ragokat rendel a szavakhoz, úgy rendeli a házhoz a különböző 

rendeltetéseket a magyar. (a különböző. kamrákat, a pajtát, istállót, ólakat és végül a budit.) 

Visszatérve a három osztatú házra, ennek középen van a bejárata, melyet a tornácon (a kint is 

bent is) át lehet megközelíteni. Itt van a pitvar-konyha (füstös konyha) a ház tüze; amit a 

legény a lánykérő előtt alaposan szemügyre vett, innen az utca felé a tisztaszoba, ahol 

illendően vendéget is el lehetett szállásolni, jobbra pedig a háló kamarák. Kristály tisztán 

elválnak a vendégfogadás, a nappali és éjszakai rendeltetések. Persze méreteit csak hosszában 

lehetett jelentősen bővíteni, hiszen már Mária Teréziával megjelenik az a hatalmi attitűd, 

amely a telekosztást szűk keretek közé szorította, hiszen nem kívánatos az öntudatos magyar 

paraszt egójának további teret nyújtani. Pedig tudjuk ma már, hogy legalább 30 m széles 

terciák kellenek ahhoz, hogy praktikusan, ne adj, Isten intimebb módon lehessen használni 

auráját! 

A vidéki ember ügyelt arra, hogy a ház arcát, homlokát (az utcai homlokzatot) oly módon 

jelenítse meg, hogy az ő belső világát és a világhoz való viszonyát tükrözze, sőt üzeneteket 

jelenített meg rajta, melyek a népdalok és a mondák, illetve a hit világához vezethetők vissza. 



Ilyen pl. a fa oromzaton megjelenő nap, hold és hajnalcsillag motívumok: „Szeretem a Napot, 

szeretem a Holdat, de legjobban szeretem a kis esthajnalcsillagot” Mindennek megvan a 

tartalmi üzenete, most csak a kiscsillagot, a Betlehemi kiscsillagot Kis Jézus születését 

emelem ki! A szülő gyermekét úgy szólítja: „csillagom, kiscsillagom!” A Megváltó 

üdvözlése, a család, a gyermekáldás, a földi lét, a szeretet megtestesülése a gyermek! Minket 

is így szólítottak szüleink. 

Ezek a motívumok, népi, szakrális, mesei és egyéb üzenetek azután visszaköszönnek millió 

mesterség különböző készségein, legyen az egy szűr, egy pásztortáska, egy furulya, 

hintókerék, utcai kapu, kulacs, szőttesek, hímzések, mézeskalács, edények, szerszámok stb. A 

magyar kultúrában minden mindennel összefüggött, és minden a magyar ember világképéből 

és ősi nyelvéből vezethető le! Mikor Teller Ede haza látogatott azt mondta: „Egy nyelv van, 

és az a magyar!” 

Utaljunk csak vissza a három osztásra! A ház homlokzata mögött, annak 

homlokterében szültek az édesanyák, és ott ravatalozták halottjaikat is. „Homlokterében” 

ugye, anyanyelvünk milyen kifejező? Nem véletlen hogy a nyelvet, mint kultúránk 

fundamentumát hozom újra és újra a felszínre, mert,  

 
ahogy korosodom, egyre szomorúbban látom, hogy a hivatásos sztárcsinálók egyik feltett szándéka a 

tudatos nyelvrombolás. Mi is mondtunk marhaságokat, oda nem illőt. Ma viszont egyszerűen szavak tucatjait 

csonkítják („szeva, mizu, csá,”) vagy új jelentés tartalmakat adnak; („de durva”; jelentése lenyűgöző, csodálatos, 

fantasztikus, gyönyörű, izgalmas, tragikus, halálosan megdöbbentő, egyenesen borzasztó stb.) A harmadik 

elterjedt megnyilvánulási forma, (melyeket a csoda tudja, honnan kaparnak elő), ami teljesen értelmetlen: (Pl. 

„para” ; jelentése félelem, „parás”; félelmetes, vagy a „ne parázz!”; ne félj!) Az, hogy szinte törvényerőre 

emelik a trágárságot, a sztárság egyik fő ismérve, sőt kritériumaként; és ezt a filmgyártás, a könnyűzene, sőt már 

az irodalom szintjére emelve próbálják a torkunkon lenyomni, az csak gusztustalan, de hogy a gyermekeink ezen 

nőjenek fel ez kifejezett nemzetgyalázás, ha úgy tetszik hazaárulás!  

 

A mássalhangzók dörögnek, csikorognak, fortyognak, puffannak, ropognak, süvítenek, 

sziszegnek, egymás mellett még nyelvi nehézséget is okozhatnak, de a magánhangzók 

megtöltik jelentéssel, harmóniával, nőiséggel szavainkat! A mássalhangzó férfias, racionális 

talapzat, ugyanúgy ahogyan testünk tartórendszere a gerincünk, a csontváz, melyre a 

megkülönböztető formákat a szépség, a dizájn, a nőiség teszi. A Szentírás is egynek tekinti a 

férfi és a nő lényét, személyét! Így van ez végtagjaink funkcionalitásában is. Bal kézben 

tartjuk a pajzsot, ezzel a kézzel hárítunk, a jobb kéz tartja a kardot, ezzel a kézzel vesszük fel 

küzdelmeinket, ezzel termelünk, harcolunk, és írunk. Gondoljunk csak vissza az agy 

féltekékhez, ahol ugyanígy elkülönül a racionális és az érzelem világa! 

Tehát utcai oromzat, vagy mai szóval főhomlokzat: Úgy teszek, ahogyan a média 

marketinges agy halott gengszterei, akik a TV. hírek előtt eldurrogtatnak pár hírpatront, és miután felcsigázták 

érdeklődésünket, azon nyomban nyakon öntenek erőszakos reklámjaikkal! Mert most az életfáról fogok 

beszélni, amikor ha úgy tetszik a Földi lét három alapvető megtestesülésének; az anyagi, a 

lelki és a szellemi tagozódásnak (ismét a hármas szám!) ősi képi jelenlétére utalok mely 

mindenféle vizuális művészeti ágban és az építészetben is tetten érhető! Ennek modelljét úgy 

kell elképzelni, mint egy cserepes virágot, amelynek az derék részén kis pántlika van, és a 

szár végén ott billeg maga a virág. A csokorszerű tünemény pántlikája (öve) alatt az anyagi-

gazdasági világ, aztán jön a lelki a benső tartalom, és fent fénylik a szellemi, ami nélkül az 

előző kettő értelmetlen, hiszen az itt lévő értékek kellenek a túléléshez, a szaporodáshoz. 

Ha feltételezünk egy domb, vagy hegyvidéki portát, ott az utcáról visszatekintve, ugyanezt a 

tér- időtagozódást látjuk: 

 Alul van a pince, ahol javainkat tároljuk, mint a bor, a gyümölcs, a zöldségek, és ezek 

megtermeléséhez nélkülözhetetlen készségek jó része is. Tehát létünk alapja, az 

anyagi-gazdasági világ, az öv alatti rész. Szavaink is erre utalnak; pince (pinze), pénz, 

pénisz, punci stb.  



 A felette lévő szinten élünk, vendégeskedünk, meghalunk. A lélek földi stációi ezek! 

 Elérkeztünk a padlás szintjére, ami praktikusan üres, hiszen itt a szárazon tartandó 

szemes terményeket, magvakat, diót, mandulát, dohányt stb. tárolták, ill. jellemző volt még a 

fiatalok nászéjszakáját is itt tölthetni! Erdélyi területeken „hiú”- nak nevezik hiszen nincs 

berendezve ; híjával van valaminek. Innen gyökerezik „hülye” szavunk is ami - Uram 

bocsáss! – jószerével mindegyikünkre vonatkozik, hiszen mindenkinek híja van valamiből, 

nem vagyunk mindent tudók. Persze mindebből könnyen következik a hiú-hiúság szó 

jelentése is, aki hiú-beképzelt, az bizonyos értelemben kissé kiüresedett is…ám az oromzata, 

homloka, vagy a haja szép! Na igen: A „hiú” haja a cserép, vagy a zsindely, ami ismét a 

teremtés következménye! (Isten a saját arcára teremtette az embert, az ember pedig a saját 

arcára alkotta meg házát, hazáját! 

 

Jól érzékelhető, hogy házunk rólunk szól! Manapság azt mondják, „megnézem a WC-det és 

megmondom ki vagy!” Itt tartanánk? Elfogadhatatlan az érvelés mely arra hivatkozik, hogy 

ama dicső századokban sem volt mindenki paraszt-gazda. Jól tudjuk, hogy a tanya és a falu 

tartotta el a várost is, nemcsak önmagát! És a mezőgazdaságot kiszolgáló ipar is a természet 

közeli vidéki bölcsesség mesterségein és mesterfogásain fejlődött. Az önfenntartó, Istenfélő, 

természetszerető, honfiak hite és erkölcse irányította minden gondolatukat és cselekedetüket; 

az egyetemleges tudás megalapozói ők! Apropó „Istenfélő”, én úgy mondanám; benne hívő, 

hiszen mérhetetlen korlátoltságunkban nem tudhatjuk még, hogy a létezés, mint emberi 

fogalom a világmindenség szubsztanciájában miképp működik, emiatt idő fogalmaink is újra 

értelmeződnek, az sem biztos, hogy a botnak két vége van, így e mégis létező és 

megfejthetetlen csoda a mi kis agyunk szerint valami értelmes teremtő-működtető mögöttest 

feltételez! Mindenestre kölcsönkaptuk a teremtés lehetőségét, ez pedig az alkotás és ebbe a 

körbe tartozik hajlékaink emberarcú megformálása is! …Ugye, ahol álomra hajtom a fejem, 

amit vesszőből, nádból, fából hajlítok magamnak, körítek (kerítek) magam köré! Csupa nyelvi 

gyönyörűség!  

 Azt kell vizsgálnunk, miként lehet mai életvitelünkre átírni a népi építészet 

hallhatatlan igazságait, magyarul, hogyan lehet úgy tervezni, építeni és élni, hogy jól bevált 

ezredéves szokásokat újra megízlelhessünk! 

  

(A pécsi egyetemen nem tananyag a Magyar Népi építészet, a Néprajzi Múzeum pedig a 

belváros egyik legelhanyagoltabb épülete!- EKF?) 
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