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LAUDÁCIÓ
Dr. Szűcs Endre akadémiai 
székfoglaló előadása elé

Jó, hogy vannak olyan emberek, mint Szűcs 
Endre. Reménység, hogy lehet még a mai 
zavaros, értékvesztett világban teljes életet 
élni, hogy a hivatás, sőt elhivatottság egység
ben lehet a megértéssel, szeretettel, szépre 
forduló kíváncsisággal és életörömmel. 

Fellengzősnek tűnő szavak, de aki nem
csak munkáit ismeri, hanem személyes 
kapcsolatba is kerül vele, óhatatlanul elva
rázsolódik. Mert minden egyes munkájának 
története van, saját meséje, amit a mester 
jókedvűen ont magából, és amitől a holt 
anyag – a házak, a rajzok vagy könyve fény
képei – élni kezd, és érthetőbbé válik körü
lötte a világ.

De nézzük a tényeket.
Diákkorától kezdve vonzotta a népi épí

tészet. Kereste a titkot, mi teszi őseink 
kunyhóit, paraszt és polgárházait, templo

mait és kocsmáit összetéveszthetetlenül 
magyarrá. Végigrajzolta szinte a teljes Kár
pátmedencét, legfőképpen Erdélyt, ahol 
Zakariás Attila barátjával aztán már nemcsak 
rajzban, de valóságban is átörökítették a 
gyimesi házakat. A lebontásra ítélt régi épü
leteket megvették, szétszedték, aztán Gyi
mesközéplokon, Borospataka tetején egy 
gyönyörű völgyben újra felépítették. 

A „klasszikus” műemlékvédelem kezdő 
építészként lett a szakterülete. A műemlék
felújítások során találkozott a századforduló 
üvegablakaival. Évtizedek óta keresi, doku
mentálja és rendszerezi a nagymagyarorszá
gi üvegművészet remekeit. Ebből írta dok
tori disszertációját, és ennek eredményeit 
összegezte a pár éve megjelent, hézagpótló 
a Megfestett fény – díszüveges munkák a tör
ténelmi Magyarország építészetében című 
könyvben.  

De az idő és energiaigényes kutatás 
mellett is elsősorban építész Szűcs Endre. 
Alkotásai a Balatonfelvidéken sűrűsödnek, 

DR. SZŰCS ENDRE AKADÉMIKUS 70 ÉVES

ahol parasztházak, kúriák, présházak felújí
tási, revitalizálási terveit készítette el. Új 
épületei mindezt a tudást összegzik, mind
egyik élhető, kényelmes, a tájhoz és a ha
gyományokhoz illeszkedő, ízes, szívet me
lengető hajlék. Házaival iskolát teremtett a 
Balaton északi partján: az álmodern, divat
függő építészet helyett szeressük és becsül
jük azt, ami csak itt, saját kultúránkban gyö
kerezve bontakozhat ki. 

A tavalyi év során rangos kitüntetésben 
részesült: KülsőSomogyban az alsóbogáti 
Festeticskiskastély általa tervezett helyreál
lítása Europa Nostra díjat kapott. 

Összefoglalva: Szűcs Endre a Balatonfel
vidék hagyományos építészetének megújí
tása, a népi építészeti emlékek dokumentá
lása és megmentése terén, és a XIX−XX. 
századi magyar építészet világszínvonalú 
színesüvegmunkáinak kuta tása során ki
emelkedő tevékenységet végzett.

Pécs, 2014. január
Dévényi Sándor építész

AZ ÉPÍTÉSZET MINT A NÉPMŰVÉSZET MEGŐRZÉSÉNEK 
ÉS TOVÁBBÉLÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A BALATON-FELVIDÉKEN

Szűcs Endre akadémiai székfoglaló  előadása

kolatdíszek madárcsicsergéséig. Elődeink, 
példaképeink, mint a zenében Bartók és 
Kodály, nálunk Lechner, majd Kós Károly, 
Toroczkai Wigand, Medgyaszay és a többiek, 
most már Makovecz is, rájöttek, hogy csodá
latos kincs birtokosai vagyunk. Ezt a kincset 
meg kell ismerni, meg kell menteni, és 
tovább kell adni. Ezt a nyelvet, melyen ezek 
bennünket megszólítottak, magunkévá 
kell tennünk, ezen kell beszélnünk, dalol
nunk, táncolnunk, szárnyalnunk, környeze
tet alakítanunk, és hajlékot építenünk.

Igen, a régi korok falusi építészete is 
népművészet, olyan, mint a kerámiáink, 
varrottasaink, szőtteseink, pásztorfaragása

ink, népdalaink, népmeséink, népi játéka
ink és népköltészetünk. Meg kell próbál
nunk az építészetből is költészetet, játékos
ságot varázsolni, és ellenállni a múló világ
divatok hívságainak. Én ezt megpróbáltam.

Nálam nehéz döntés volt az építészpálya 
választása, de mikor ez megtörtént, egy 
pillanatra sem volt kétséges, hogy milyen 
formanyelven fogok megnyilatkozni, mi
lyen irányba kanyarítom a ceruzámat.

Gyerekkor. Pannónia foglya

Egy Vas megyei kis falu tornácos házában 
láttam meg Isten szép világát. Elvarázsolt 
a dunántúli táj magához ölelő emberi lép

téke, a tornácok mediterrán lustasága, 
ahogy a forró nyári délutánokon boltíveik 
alatt megbúvik az árnyék, az istállók illatvi
lága fejéskor, a sokfunkciós tüzelőcsodák
ban az aszalódó vadkörte illata. Pannónia 
foglya lettem. Mindig lenyűgözött a pa
rasztházak kedves családszeretete, ahogy 
architektúrájukkal kistestvéreivé tudtak 
vál ni az idősebbeknek, a kastélyoknak, 
kúriáknak. Ahogy ámbitus lett az elegáns, 
olaszos loggiából, kódisállássá szelídült a 
nemes, klasszikus portikusz, és bájosan 
bu tácska vakolatdísszé változott a rozetta, 
a meander, az olaszkancsó és a klasszikus 
oszlopfő. 

Én úgy gondolom, hogy a falu hajdanvolt 
egyszerű kőművese a vasárnapi misén el
mélázott, mert elvesztette plébánosa szó
füzérének fonalát, elmerengve felpillantott 
a kis falusi barokk templom mennyezetére, 
pilléreire, boltíveire, és másnap, mikor vissza

 kapaszkodott az állványra, a szombaton 
félbehagyott építkezésén emlékezetből 
megpróbálta a látottakat utánozni a maga 
kissé esetlen, de tiszta szívű egyszerűségé
vel. Talán nem is tudta, hogy nemcsak ma
gának és a komájának alkot szépet, hanem, 
hogy ez egyszer falujának, megyéjének, 
hazájának is dicsőségévé válik.

Én is ilyen szerény robotosa volnék szak
mánknak. Markánsabban merek hagyo
mányőrző lenni, de finom eszközökkel 
min dig megpróbálom érzékeltetni házaim 
ma épített voltát. 

A Műszaki Egyetemen nem nagyon ta
láltam a helyemet. A Bauhaus nekem túl 
szikár, túl szögletes, túl racionális volt. A 
dunántúli kötődéseim mellett nagyon meg
határozóak voltak családunk erdélyi kap
csolatai. Az akkor még nem igazán elfoga
dott szecesszió, historizmus vonzott in
kább. A Goncourtfivérek írják naplójukban: 

„Az ókori görög, római, majd később a klasz
szicista művészet szép, de még szebb az ősi 
keleti, japán, kínai és iszlám, mert több benne 
az álom és a képzelet.” 1968ban végeztem 
az egyetemet. Rettenetesen rossz hangulat 
volt, elég reménytelennek látszott a jövőnk. 
Dicsőséges csapataink ekkor vonultak be 
a Felvidékre. Évfolyamunkból nagyon so
kan disszidáltak. Aki Makoveczet csak egy
két korrigálás erejéig ismerte, ilyet elkép
zelhetetlennek tartott. Orosz István fogal
mazta meg nagyon szépen, amit akkor 
éreztem: Nem csak térben, időben is lehet 
disszidálni. Így aztán a múltban találtam 
meg a kapaszkodót, és műemlékes lettem.

A megfestett fény

A gyűjtőszenvedélyt Anyámtól örököltem, 
aki már kisgyermekkoromban kézen fogva 
cipelt végig az Ecserin és a kolozsvári sza
mosfalvi piacon. A Várban a Fiműv műem

Hálát adok a Jóistennek, hogy a Föld ezen 
szép tájékára teremtett.

Megajándékozott egy gyönyörű, gazdag 
nyelvvel, egy párját ritkító zenei kinccsel, 
de megajándékozott egy csodálatos for
mavilággal is, a nagyszentmiklósi, rakamazi 
leletek keleties burjánzásától középkori 
templomaink bájos freskótüneményein, a 
Felvidék virágos reneszánsz sgrafittodíszein, 
erdélyi erődtemplomainak mesevilágán át 
a nagy szikla alatt megbúvó Torockó hófe
hér menyasszonyi ruhába öltöztetett díszle
téig, a gyimesi patakfalvak boronafalkerí
tés költeményéig, a dunántúli tornácok 
lomha, hullámzó dallamvilágáig, és a va
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léki osztályán első feladatként egy, a há
ború ban megsérült szecessziós lépcsőház 
üveg ablakainak helyreállítását kaptam. 
Igazán testre szabott munka volt. Felmérés 
közben átpillantottam a szomszéd ház 
udvarába, ahol is az enyémnél még szebb, 
buja szecessziós virágözön díszítette az 
acélszerkezetű lifttorony homlokzatait. 
Még egy pár kapualj, lépcsőház, függőfolyo
só, és magával ragadott ez a világ. Elkezd
tem gyűjteni a díszüveges házakat. Így lett 
ebből egy szakmérnöki diploma, majd egy 
doktori disszertáció Színes üvegablakok Bu
dapest századfordulós építészetében címmel.

Evés közben jön meg az étvágy. Mellém 
szegődött még három építész (Dörgő Miklós, 
Obreczán György, Földényi György), és két 
üvegfestő (Fűri Judit és Gonzáles Gábor). Fel
osztottuk egymás között a megyéket, majd 
a vármegyéket is, és többéves kutatómun

met szés, szedés állandó görnyedést igé
nyel. Kellett egy pihenőszoba. A présház 
elé ismét került egy helyiség. Így született 
meg a faluban már ismert három osztatú 
parasztház kistestvére. Szerencsére a Bala
tonfelvidék nyugati részén még sok he
lyütt gyönyörködhetünk a lemenő nap 
fényében fehéren izzó oromfalak varázsla
tos látványában. Balatongyörök Becehe
gyén sok munkám akadt. Mindig félve lá
togattam meg ezt a csodával határos mó
don megmaradt oromfalat. Ez egy síró arc, 
szemeiből könny csorog. Többször kértem 
a Műemlékfelügyelőséget, csináljunk vala
mit. Mígnem egy kemény tél végén, olva
dáskor egy nagy kupac agyagot és követ 
találtam a helyén. Csak ittott pislantott ki 
egy − száz év meszelését őrző − vakolatda
rab. Én terveztem a polgármester házát, és 
rábeszéltem, hogy főhomlokzatán ezt re
konstruáljuk. Ennek kapcsán jöttem rá, hogy 
itt még sok a dolog. Rengeteg a meg men
tenivaló. 

Szentbékkálla, Öreghegy, 
a Német-család pincéje

A szentbékkállai Öreghegy egyik legrégibb 
pincéje. Présházában kandalló, pince elő
tere, rendhagyó módon méretes tölgyge
rendák gyámolította fafödém. Jelenlegi 
állapotában is festői. Én a konzerválását így 
is el tudtam volna képzelni.

A tulajdonosok a nádtető lecseréléséhez 
megvették már az eternit hullámpalát. 
Komoly pszichológiai hadviselés eredmé
nyeként hallgattak rám, a hullámpalát el
adták, maradt a nád, a befalazott ablak 
megnyitásával a ház visszanyerte eredeti 
szépségét. Abban az időben (1970es évek) 
segítőtársam a műemlékké nyilvánítás volt. 
Az idő tájt évi 6000 forintot kapott a jól 
karban tartott műemlék. Ez ma nevetsé
gesnek tűnik, de akkor például ebből egy 
kéményt meg lehetett építeni. Bezzeg ez 
ma az uniós szabványok miatt százezres 
nagyságrendű ügy.

Szentbékkálla, Öreghegy, 
a Szűcs-család pincéje

Családunk tulajdonában van egy szintén 
koros, szép, kétszintes présház. Házunk 
büszkesége a mestergerenda felirata:

ELŐSZÖR SZOLGÁLT 76 ÉVIG / MÁSOD
SZOR VÖLVÉTETETT SZT GÖRGY 1848 1772  

A felirat bája a fölvétetett szóban az f betű 
vként írása, ugyanis svábok voltak.

Ezt a tényt igazolja az év és a hónap for
dított írása is. Az 1772es dátum honfogla lás 

kori leleteinket is idéző futókutyamezőben 
díszeleg. Ez a két periódus szépen lát szik 
az épület nyílászáróin és homlokzati díszí
tésein.

Viccesen szoktam mondani, hogy életem 
fő műve ez a többfunkciós tüzelőberen de
zés. Játékos hangulatomban összeházasí
tottam egy dunántúli kétsütős, vízmelegí
tős sparherdet egy székely cserepesbe 
oltott Vas megyei katlannal.

Szentbékkálla, Öreghegy, 
Stumpf-féle pince

Az egykor nádtetős házat maga a tulajdo
nos gyújtotta fel egy tavaszi „legeltetéskor”, 
amikor az elszáradt aljnövényzetet „vörös 
kakassal”, azaz égetéssel kaszálják. Csodával 
határos módon hosszú évekig megmaradt 
a boltozott kandalló kéményestül. A hely
reállítást analógiák segítségével végeztük. 
Ezekben a házakban WC persze nem volt, 
de ma már természetesen fürdőszoba nél
kül egy présháznyaraló elképzelhetetlen. 
Ennek kialakításához segítségül hívtuk az 
oldalistállót. 

A Balatonfelvidék nyugati részén volt ez 
divat. A lakóház és az évszázadok óta a csa
lád tulajdonában lévő présház sokszor több 
kilométerre volt egymástól. A gazdáknak 
célszerű volt legalább egy hétre menni, 
természetesen szekérrel. Mivelhogy a „ló is 
ember”, nem lehetett csak úgy, a diófa alá 
kikötni. Saját istállót kapott. 

A burkolatszerű terméskőfelület a kivite
lező meglepeté se volt. Majdnem a guta 
ütött meg, amikor megláttam. Az agyagba 
rakott kőfal csak úgy működik, ha a kövek 
legnagyobb felületükkel simulnak egymás
hoz, így kapjuk azt a szép tektonikus kőfe
lületet.

Szentbékkálla, Öreghegy, 
Mádai-présház

Maradjunk az Öreghegyen. Mádai Szilvia, 
mint még jó pár építtetőnk, a barátunk lett. 
Kőhajításnyira vagyunk egymástól a he
gyen. Ennél a háznál próbálkoztam először 
azzal, hogyan lehet olyan ablakot tervezni 
a padlástérbe, ami még emlékeztet az egy
kori szoborfülkére, de méretei a megrende
lőnek is elfogadhatóak. Hungarocellből 
kivágott mintákkal kísérleteztem. Itt az ol
dalistállóba háztartási helyiséget és egy 
szaunát építettünk. Több helyen is eljátszot
tam a gondolattal, hogy a kint használatos 
tüzelőberendezésekből hogyan lehetne 
homlokzati motívumot varázsolni. Ez nem 
csak dísz, használják. A szaunát én is.

ka eredményeként megszületett a Megfes
tett fény. Díszüveges munkák a történelmi 
Magyarország építészetében 1945ig című 
könyv. Ez akkor, 2005ben hézagpótló 
munka volt. Sem Bécsben, sem Prágában, 
az egykori Monarchia országaiban még 
sehol sem jelent meg ehhez hasonló, átfo
gó feldolgozás.

A Balatonfelvidék bűvöletében

A régóta folyamatos, nagy szerelem azért 
mindig a Balatonfelvidék volt.

Vas megyei házunkat szívfájdalommal 
ugyan, de el kellett adjuk. Így költöztünk át 
az egykori Pannónia egyik legszebb helyé
re, a Kálimedencébe, és ott is a legszebb 
nevű magyar faluba, Szentbékkállára.

Már kezdő építész koromban nagyon 
zavart, hogy szinte egyetlen nekem tetsző 
új házat nem látok ezen a szép tájon. Itt, 
ahol páratlanul gazdag hagyományaink 
vannak. A régi házak meg rohamosan tűn
nek el. A déli part akkorra már elveszett. Az 
északi oldalon a XIX. század közepén elkez
dődött nyaralósodási folyamat irtotta a régi 
házakat. Természetesen ennek volt a re
formkortól kezdődően pozitív hozadéka is, 
melynek szép rekvizitumai maradtak meg 
Almádiban, Füreden, Badacsonyban, Rév
fülöpön és még sok helyütt. De a szőlők 
lassan eltűntek, a nyaralók felkúsztak szinte 
a hegytetőkig. Magasak, szélesek, sokfélék, 
hagyományőrzés sehol. Majdnem több a 
ház, mint a fa. Persze mindig tisztelet a ki
vételeknek. Paloznak és Csopak magassá
gában már lehet érezni valami archaikus 
fuvallatot. Minél inkább nyugatra tartunk, 
egyre több a zöld, kevesebb a ház, és még 
szőlőt is lehet látni. Aztán amikor bekuk
kantunk a belső medencékbe, sokszor az 
érintetlenség gyönyörűsége is megigéz.

A 89es változásokkor arra jöttem rá, 
hogy műemlékes munka vajmi kevés lesz. 
Ekkor kezdtem egyre több időt tölteni 
Szentbékkállán, és munkáim java részét ide 
csoportosítottam. A harcot – mert ez az volt 

– a szőlőhegyeken kezdtem. Sokan nem 
tud ták, ma sem fogadják el, hogy a magyar
országi, hegyvidéki borospincéknek van 
egy több évszázada kialakult rendjük. A pin
cét be kell ásni a hegybe, a rétegvonalakra 
merőlegesen. Így a hátsó résznek kis földrá
töltéssel vastag, szigetelő talajtakarója tud 
lenni. Ekkor lesz egy földi pincénk. A dará
lás és a préselés kellemesebb, ha zárt tér
ben történik. Ezért építünk elé egy préshá
zat. A szőlőművelés púpos em bernek való 

– mondták az öregek –, mert a kapálás, 

Fent: Szentbékkálla, Öreghegy, a Szűcs-család pincéje  • középen: Szentbékkálla, 
Öreghegy, Stumpf-féle pince • lent: Szentbékkálla, Öreghegy, Mádai-présház
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A marosvásárhelyi Kultúrpalota üvegablakai
fent: Kádár Kata (Nagy Sándor, Róth Miksa); 
lent: Csaba királyfi bölcsője (Toroczkai 
Wigand Ede, Róth Miksa)
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léki osztályán első feladatként egy, a há
ború ban megsérült szecessziós lépcsőház 
üveg ablakainak helyreállítását kaptam. 
Igazán testre szabott munka volt. Felmérés 
közben átpillantottam a szomszéd ház 
udvarába, ahol is az enyémnél még szebb, 
buja szecessziós virágözön díszítette az 
acélszerkezetű lifttorony homlokzatait. 
Még egy pár kapualj, lépcsőház, függőfolyo
só, és magával ragadott ez a világ. Elkezd
tem gyűjteni a díszüveges házakat. Így lett 
ebből egy szakmérnöki diploma, majd egy 
doktori disszertáció Színes üvegablakok Bu
dapest századfordulós építészetében címmel.

Evés közben jön meg az étvágy. Mellém 
szegődött még három építész (Dörgő Miklós, 
Obreczán György, Földényi György), és két 
üvegfestő (Fűri Judit és Gonzáles Gábor). Fel
osztottuk egymás között a megyéket, majd 
a vármegyéket is, és többéves kutatómun

met szés, szedés állandó görnyedést igé
nyel. Kellett egy pihenőszoba. A présház 
elé ismét került egy helyiség. Így született 
meg a faluban már ismert három osztatú 
parasztház kistestvére. Szerencsére a Bala
tonfelvidék nyugati részén még sok he
lyütt gyönyörködhetünk a lemenő nap 
fényében fehéren izzó oromfalak varázsla
tos látványában. Balatongyörök Becehe
gyén sok munkám akadt. Mindig félve lá
togattam meg ezt a csodával határos mó
don megmaradt oromfalat. Ez egy síró arc, 
szemeiből könny csorog. Többször kértem 
a Műemlékfelügyelőséget, csináljunk vala
mit. Mígnem egy kemény tél végén, olva
dáskor egy nagy kupac agyagot és követ 
találtam a helyén. Csak ittott pislantott ki 
egy − száz év meszelését őrző − vakolatda
rab. Én terveztem a polgármester házát, és 
rábeszéltem, hogy főhomlokzatán ezt re
konstruáljuk. Ennek kapcsán jöttem rá, hogy 
itt még sok a dolog. Rengeteg a meg men
tenivaló. 

Szentbékkálla, Öreghegy, 
a Német-család pincéje

A szentbékkállai Öreghegy egyik legrégibb 
pincéje. Présházában kandalló, pince elő
tere, rendhagyó módon méretes tölgyge
rendák gyámolította fafödém. Jelenlegi 
állapotában is festői. Én a konzerválását így 
is el tudtam volna képzelni.

A tulajdonosok a nádtető lecseréléséhez 
megvették már az eternit hullámpalát. 
Komoly pszichológiai hadviselés eredmé
nyeként hallgattak rám, a hullámpalát el
adták, maradt a nád, a befalazott ablak 
megnyitásával a ház visszanyerte eredeti 
szépségét. Abban az időben (1970es évek) 
segítőtársam a műemlékké nyilvánítás volt. 
Az idő tájt évi 6000 forintot kapott a jól 
karban tartott műemlék. Ez ma nevetsé
gesnek tűnik, de akkor például ebből egy 
kéményt meg lehetett építeni. Bezzeg ez 
ma az uniós szabványok miatt százezres 
nagyságrendű ügy.

Szentbékkálla, Öreghegy, 
a Szűcs-család pincéje

Családunk tulajdonában van egy szintén 
koros, szép, kétszintes présház. Házunk 
büszkesége a mestergerenda felirata:

ELŐSZÖR SZOLGÁLT 76 ÉVIG / MÁSOD
SZOR VÖLVÉTETETT SZT GÖRGY 1848 1772  

A felirat bája a fölvétetett szóban az f betű 
vként írása, ugyanis svábok voltak.

Ezt a tényt igazolja az év és a hónap for
dított írása is. Az 1772es dátum honfogla lás 

kori leleteinket is idéző futókutyamezőben 
díszeleg. Ez a két periódus szépen lát szik 
az épület nyílászáróin és homlokzati díszí
tésein.

Viccesen szoktam mondani, hogy életem 
fő műve ez a többfunkciós tüzelőberen de
zés. Játékos hangulatomban összeházasí
tottam egy dunántúli kétsütős, vízmelegí
tős sparherdet egy székely cserepesbe 
oltott Vas megyei katlannal.

Szentbékkálla, Öreghegy, 
Stumpf-féle pince

Az egykor nádtetős házat maga a tulajdo
nos gyújtotta fel egy tavaszi „legeltetéskor”, 
amikor az elszáradt aljnövényzetet „vörös 
kakassal”, azaz égetéssel kaszálják. Csodával 
határos módon hosszú évekig megmaradt 
a boltozott kandalló kéményestül. A hely
reállítást analógiák segítségével végeztük. 
Ezekben a házakban WC persze nem volt, 
de ma már természetesen fürdőszoba nél
kül egy présháznyaraló elképzelhetetlen. 
Ennek kialakításához segítségül hívtuk az 
oldalistállót. 

A Balatonfelvidék nyugati részén volt ez 
divat. A lakóház és az évszázadok óta a csa
lád tulajdonában lévő présház sokszor több 
kilométerre volt egymástól. A gazdáknak 
célszerű volt legalább egy hétre menni, 
természetesen szekérrel. Mivelhogy a „ló is 
ember”, nem lehetett csak úgy, a diófa alá 
kikötni. Saját istállót kapott. 

A burkolatszerű terméskőfelület a kivite
lező meglepeté se volt. Majdnem a guta 
ütött meg, amikor megláttam. Az agyagba 
rakott kőfal csak úgy működik, ha a kövek 
legnagyobb felületükkel simulnak egymás
hoz, így kapjuk azt a szép tektonikus kőfe
lületet.

Szentbékkálla, Öreghegy, 
Mádai-présház

Maradjunk az Öreghegyen. Mádai Szilvia, 
mint még jó pár építtetőnk, a barátunk lett. 
Kőhajításnyira vagyunk egymástól a he
gyen. Ennél a háznál próbálkoztam először 
azzal, hogyan lehet olyan ablakot tervezni 
a padlástérbe, ami még emlékeztet az egy
kori szoborfülkére, de méretei a megrende
lőnek is elfogadhatóak. Hungarocellből 
kivágott mintákkal kísérleteztem. Itt az ol
dalistállóba háztartási helyiséget és egy 
szaunát építettünk. Több helyen is eljátszot
tam a gondolattal, hogy a kint használatos 
tüzelőberendezésekből hogyan lehetne 
homlokzati motívumot varázsolni. Ez nem 
csak dísz, használják. A szaunát én is.

ka eredményeként megszületett a Megfes
tett fény. Díszüveges munkák a történelmi 
Magyarország építészetében 1945ig című 
könyv. Ez akkor, 2005ben hézagpótló 
munka volt. Sem Bécsben, sem Prágában, 
az egykori Monarchia országaiban még 
sehol sem jelent meg ehhez hasonló, átfo
gó feldolgozás.

A Balatonfelvidék bűvöletében

A régóta folyamatos, nagy szerelem azért 
mindig a Balatonfelvidék volt.

Vas megyei házunkat szívfájdalommal 
ugyan, de el kellett adjuk. Így költöztünk át 
az egykori Pannónia egyik legszebb helyé
re, a Kálimedencébe, és ott is a legszebb 
nevű magyar faluba, Szentbékkállára.

Már kezdő építész koromban nagyon 
zavart, hogy szinte egyetlen nekem tetsző 
új házat nem látok ezen a szép tájon. Itt, 
ahol páratlanul gazdag hagyományaink 
vannak. A régi házak meg rohamosan tűn
nek el. A déli part akkorra már elveszett. Az 
északi oldalon a XIX. század közepén elkez
dődött nyaralósodási folyamat irtotta a régi 
házakat. Természetesen ennek volt a re
formkortól kezdődően pozitív hozadéka is, 
melynek szép rekvizitumai maradtak meg 
Almádiban, Füreden, Badacsonyban, Rév
fülöpön és még sok helyütt. De a szőlők 
lassan eltűntek, a nyaralók felkúsztak szinte 
a hegytetőkig. Magasak, szélesek, sokfélék, 
hagyományőrzés sehol. Majdnem több a 
ház, mint a fa. Persze mindig tisztelet a ki
vételeknek. Paloznak és Csopak magassá
gában már lehet érezni valami archaikus 
fuvallatot. Minél inkább nyugatra tartunk, 
egyre több a zöld, kevesebb a ház, és még 
szőlőt is lehet látni. Aztán amikor bekuk
kantunk a belső medencékbe, sokszor az 
érintetlenség gyönyörűsége is megigéz.

A 89es változásokkor arra jöttem rá, 
hogy műemlékes munka vajmi kevés lesz. 
Ekkor kezdtem egyre több időt tölteni 
Szentbékkállán, és munkáim java részét ide 
csoportosítottam. A harcot – mert ez az volt 

– a szőlőhegyeken kezdtem. Sokan nem 
tud ták, ma sem fogadják el, hogy a magyar
országi, hegyvidéki borospincéknek van 
egy több évszázada kialakult rendjük. A pin
cét be kell ásni a hegybe, a rétegvonalakra 
merőlegesen. Így a hátsó résznek kis földrá
töltéssel vastag, szigetelő talajtakarója tud 
lenni. Ekkor lesz egy földi pincénk. A dará
lás és a préselés kellemesebb, ha zárt tér
ben történik. Ezért építünk elé egy préshá
zat. A szőlőművelés púpos em bernek való 

– mondták az öregek –, mert a kapálás, 

Fent: Szentbékkálla, Öreghegy, a Szűcs-család pincéje  • középen: Szentbékkálla, 
Öreghegy, Stumpf-féle pince • lent: Szentbékkálla, Öreghegy, Mádai-présház
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A marosvásárhelyi Kultúrpalota üvegablakai
fent: Kádár Kata (Nagy Sándor, Róth Miksa); 
lent: Csaba királyfi bölcsője (Toroczkai 
Wigand Ede, Róth Miksa)
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Balatoncsicsó, Szent Balázs-hegy, 
Német-pince

Ezt a helyreállítást harminchat évvel ezelőtt 
készítettük. Az oldalistállót terméskő felü
lettel szoktam helyreállítani, így az aszimmet
ria nem zavaró. A színt a falkutatás alap ján 
állítottuk helyre.

Balatoncsicsó, Szent Balázs-hegy, 
Szórády-présház

Kedvenc kis présházam, egy nyaralóbonszai. 
Van benne minden: óvatosan megnagyob
bított, borozásra is alkalmas kódisállás, 
nappalikonyhaétkező egyben, kis fürdő
szoba, borospince, minigaléria a padlástér
ben, három szobával. Az egyik külön bejá
rattal a szőlőből.

Balatonszepezd, Végmáli-dűlő, 
Szabó András présháza

A tulajdonos építtetőből jó baráttá vált. A 
présház műemlék volt. Vállvetve harcoltunk 
a hatóságokkal, de igyeke zetünket végül is 
siker koronázta. Kiharcoltunk egy L alakú 
toldást terméskő felülettel visszafogva.

Balra: Balatoncsicsó, Szent Balázshegy, 
a németek pincéje • jobbra fent és lent: 
Balaton csicsó, Szent Balázshegy, 
Szórádyprésház (Dénes Eszter felvételei)
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Balatoncsicsó, Szent Balázs-hegy, 
Német-pince

Ezt a helyreállítást harminchat évvel ezelőtt 
készítettük. Az oldalistállót terméskő felü
lettel szoktam helyreállítani, így az aszimmet
ria nem zavaró. A színt a falkutatás alap ján 
állítottuk helyre.

Balatoncsicsó, Szent Balázs-hegy, 
Szórády-présház

Kedvenc kis présházam, egy nyaralóbonszai. 
Van benne minden: óvatosan megnagyob
bított, borozásra is alkalmas kódisállás, 
nappalikonyhaétkező egyben, kis fürdő
szoba, borospince, minigaléria a padlástér
ben, három szobával. Az egyik külön bejá
rattal a szőlőből.

Balatonszepezd, Végmáli-dűlő, 
Szabó András présháza

A tulajdonos építtetőből jó baráttá vált. A 
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Makovecz atyamesterünk szokta volt 
mon dani: Úri jókedvemben csináltam. Ezzel 
a házzal én is így voltam. A felütést a prés
házban talált kis bekeretezett képecske adta. 
Születésnapi versike időmértékes skan
dálással. Az iniciálék az ünnepelt nevét rej tik. 
Amikor fafejű és kórólelkű hatóságokkal vi
tatkozik az ember és ettől rettenetesen elfá 
rad, egy ilyen kis epizód felüdülést ad. Szép 
a mi szakmánk, érdemes tovább csinálni. A 
nappali térben összekapcsoltuk a hagyomá
nyos és a modern konyhát. A búboske men
cére rátekeredő, téglával induló, de a galé
riához faszerkezettel illeszkedő lépcső jó 
játék volt a tervezőnek. A kéményelhúzásból 
a lépcső felett kialakuló „bújj, bújj, zöld ág” az 
unokáknak is kedvence.

Balatonfüred, Bocsár-dűlő, 
Kovács P. József háza

Balatonfüredet nyugatra elhagyva érke
zünk a Bocsárdűlőbe. A vízbe nyúló Ti
hanyfélsziget két Balatonnal ajándékozza 
meg a kilátásban gyönyörködőt. Kovács P. 
József, az egykori tévébemondó és remek 
ízlésű felesége vásárolta meg ezt a szörnyen 
kinéző présházat. Amikor kivittek a helyszín
re, majdnem elájultam. Aztán, ahogy mér
tem fel a házat, megtaláltam a kagylóban a 
gyöngyszemet. Egy XIX. század közepi 
klasszi kus pinceprésház bújt meg a ször
nyű vas beton toldások fojtogatásában. Ez 
nemcsak ronda volt, hanem kialakult az a 

„keresztbe tett” épület, ami ellen évek óta 
küzdöttem. A kemény betonfalakat elbon
tani, a törmeléket elszállítani macerás lett 
volna, ezért úgy döntöttem, hogy minden 
megmaradhat, csak egy kicsit átfazoníroz
zuk. A tereket összekapcsoltuk. A modern 
konyha itt is elbújt a búbos kemence és a 
sparherd mögé. A boltozott pince egy da
rabja a nappali része lett, mert a palackos 
borok tárolásához kisebb hely is elég. A 
nagy méretű tornáccal takartuk el a beton
építményekkel eltorzított eredeti épület
tömböt. A tornác játékos gesztussal kilép 
a Balaton felé, és amikor a régi épület hom
lokzati szélességét eléri, nyeregtetős sapkát 
kap. Így visszabillentettük épületünket az 

– oromfallal a víz felé néző – öreg pincék 
világába. Ezzel a beavatkozással 1996ban 
Az év háza díjat kaptunk.

Tihany, Óvár, présház-átalakítás

A következő esztendőben, 1997ben ez a 
ház is Az év háza lett. Az építtető mérősza
laggal mérte fel a füredi házat, mondván, 
hogy neki ugyanilyen kell. Ez persze lehe

tetlen, tehát itt egy másféle csellel operál
tunk. A nagy társaság tornácon történő 
kiszolgálása mellett itt kívánalom volt, hogy 
az épületet a padlástérben is növeljük, azaz 
szélesítsük. Ezzel a feladattal már korábban 
is találkoztam. Sokszor igény az épület 
megtoldása tornáccal. Alapjában ez nem 
lenne ellenemre, de a régi ház utcai hom
lokzati arányait, gerincmagasságát károsan 
befolyásolná. Ha ezt nem akarjuk, a toldást 
ferde tető alá bújtathatjuk, de homlokza
tunk így aszimmetrikussá válna. Üvöltene 
a toldás ténye. Mégis emellett döntöttem. 
A magyar népi építészet sok megoldást 
tud a bejáratok hangsúlyozására. Ott van 
a rengeteg kódisállás, pincegádor (egyes 
helyeken szakállszárító, kendőkötő), ha 
ezek lehettek a tornác előtt az udvaron, 
miért ne lehettek volna a tornác előtt az 
utcán is, mint például a pletykapadok. A 
tetőhajlás nemcsak azért van, mert organi
kusok vagyunk, hanem azért is, mert ezzel 
a „nyújtózkodó macska” gesztussal oldot
tuk meg a kifelé lépegető, egyre szélesedő 
tornác feletti, nagyobbá vált padlástér szer
ves csatlakozását a kisebb utcai fronthoz.

Balatonszepezd, Végmálidűlő, 
Szabó András présháza

Tihany, Óvár, présházátalakítás

Balatonfüred, Bocsárdűlő, Kovács P. József háza
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Lent: Füle, családi ház átalakítása 
és bővítése • jobbra: Dörgicse, 
Somossyprésház–nyaraló

Fent: Szentbékkálla, Toldi utca, faluvégi kálvária 
lent: Szentbékkálla, lakóház (Dénes Eszter felvételei)

Füle, családi ház átalakítása 
és bővítése

Ez is feledhetetlen élményem volt. Egy 
orosz hölggyel dolgozhattam együtt. Ő is 
szenvedélyes gyűjtő, közös munkánk öröm
zenélés volt. Fő feladatként itt is a ház tor
náccal való bővítését kaptam. Szerencsére 
megtaláltuk a padláson az egykori ud vari 
kódisállás faragott fa oromdíszét. Erre 
komponáltuk az immár Mérműmotí vum
má avanzsált utcai tornácindítást. Az épít
tetők szenvedélyesen szeretnek főzni. Ismét 
játszottam egy jót. A nappaliból kilépve 
rögtön hozzáfoghatnak a kerti főzéshez. A 
két tűzhelyben egyszerre lehet levest főzni, 
bográcsozni, kacsát sütni, vizet melegíteni. 
Amennyire az építtetők között egyre nép
szerűbbek lettünk, a szakmában (főleg a 
mű emlékes hatóságoknál) rengetegen 
meg kérdőjelezték építészeti hozzáállásunk 
jogosságát. Csalunk, becsapjuk a turistákat, 
a gyermekeinket és az unokáinkat, mert 
nem tudják, mi épült a XIX. sz. de rekán, és 
mi a XX−XXI. sz. fordulóján. Aztán meg hol 
a Velencei Charta? Ezt most nem részletez
ném, mert külön értekezés témája lehetne. 
A vakolatból kifaragott datálást magam 
készítettem. És itt jön a játék. Nem lehet 
tudni, az 1800as vagy az 1900as években 
készülte, és ott is melyik évtizedben.

Dörgicse, 
Somossy-présház-nyaraló

Minden ház egy új kihívás, új 
kaland. A ház ura markánsan 
hagyományőrző, felesége 
inkább a modern felé hajló. 
A Balatonfelvidéki motívu
mok szabadabb kezelése ad 
egy posztmodern hangula
tot a háznak. A galéria kor
látja bontott, régi tölgyge
rendák közti vastag üveg. Itt 
sikerült megvaló sítanom ré gi 
álmomat, egy hucul kályhát. 
A Kárpátalján élő, a magya
rokkal több évszázada rokon
szenvező nép sajátos népmű
 vészet birtokosa. Miért, mi
ért nem, kerámiá ik színvilága 
rokon a székelyek – még a 
ko rondi kékfehér előtti – ősi 
színeivel, figurális, narratív 
formaviláguk a somogyi 
pász  torfaragások naiv báját 
idézi.

Szentbékkálla, Toldi utca , 
lakóház és faluvégi kálvária

Családunk tulajdonában van Szentbékkálla Kőtenger felé vezető 
faluvégén egy ház. Szinte romként vásároltuk meg, csupán utcai 
homlokzata őrizte egykorvolt szépségét. A lopott tornácról már 
csak a belső folyosó hevederívei árulkodtak. A kosáríveket analó
giák segítségével állítottuk helyre. A főhomlokzat felületéről az 
eredeti vakolatot csak ott távolítottuk el, ahol okvetlenül szükséges 
volt. Az épület előtt állt egy kálvária szoborcsoport, melyet szob
rász barátommal közösen állítottunk helyre. Családunk elhatároz
ta, hogy a millecentenáriumra egy keresztutat épít telekhatárunk 
vonalában. Elképzelésünk szerint valamennyi szoborfülkébe 
másmás, de hasonló szellemiségű művésszel készíttetünk stáció
képet. Augusztus 20ára mind a tizennégy kis kápolna elkészült. 
Egyelőre egy Melocco Miklós és egy Petrás Máriaműalkotás van 
a helyén. Ígéretet kaptunk Kun Évától, Somogyi Győzőtől, Szkok 
Ivántól és Borbás Dorka üvegművésztől. Sajnos Udvardy Erzsébet 
betegsége, majd halála miatt felkérésünket teljesíteni nem tudta. 
Több jelentkező is volt már, aki akár ingyen is dolgozna, de mi 
minőséget akarunk.
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Csopak, Nagykúti-dűlő, 
Koralevics borház

A kivétel erősíti a szabályt. Itt a rétegvona
lakkal párhuzamosan áll a két présház. 
Utánanéztem: egy család tulajdona volt a 

Szentbékkálla, Toldi utca, 
lakóház helyreállítása

Ezek a Kálimedencei falvak mind Árpád
kori települések. Néhány utca még őrzi a 
középkori, védelemre kitalált fűrészfogas 
beépítést. A 2es számú ház is ebbe a sorba 
illeszkedik. Kontyolt főhomlokzatát nyereg
tetős oromfalasra állítottuk vissza. A tornác
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cal megtoldott ház utcai kapuépítményé
vel itt is ügyeskedtünk, de a legélvezete
sebb játékot a homlokzati vakolatdísz adta. 
Szentbékkálla, lévén szegény jobbágyfalu, 
cí merrel nem rendelkezett. Volt viszont 
hegybírói pecsétje. A legöregebbet (állító
lag XVI. századi) a Veszprémi Múzeum őrzi. 
Az adományozó a pecsétőr, a Nagy család 
volt. Leszármazottjuk ma is él. A pecsét 

ószövetségi jelenetet ábrázol. Mózes elküld 
tizenkét embert az Ígéret Földjének meg
keresésére. Tíz visszatér dolgavégezetlenül, 
kettő csak nagy sokára; hosszú rúdon két 
óriási szőlőfürtöt cipelnek, és büszkén adják 
hírül, hogy megtalálták a Kánaánt. Egy ké
sőbbi pecsét Somogyi Győző gyűjtése. En
nek ihletettségében álmodtuk meg Fábián 
Gusztávval a vakolatdomborművet.

két telek, és apafiú vagy két testvér épített 
itt ikerházszerűen, mindkettőt saját pincé
vel. Közel voltak az úthoz, és itt, mivel még 
lankás a terület, hegybe vájni nem lehetett. 
Amit tudtunk, megtartottunk, de az új 
szárnyat már erre merőlegesen építettük. 

Homlokzatát vakolva fehérre festettük, a 
régit terméskő burkolattal csendesítettük, 
így a házat visszabillentettük a hagyomá
nyos rendbe. A vaspalettákkal egy hajdan
volt, de elfelejtett ablakformának állítottunk 
emléket.

Csopak, Szent Donát borház

Balatonfelvidéki tevékenységem szintézisének tartom a csopaki 
Szitahegy Szent Donátborászatát. Örömteli játék során alakult ki 
három ütemben egy földi pincéből a nagyméretű borászatborozó
étterempanzió. Mikor mennyi földet tudott még hozzávásárolni az 
építtető, úgy engedett a hatóság egyre nagyobbat építeni. A vég
eredmény egy Balatonfelvidéki emeletes présház és egy tornácos 
lakóház összeölelkezése.

Köveskál, Szabó Attila lakóháza

Páratlanul szép táji környezetben, Köveskál 
falu végén, a Kővágóőrs felé vezető út 
mentén ugyanezzel a gondolattal játszot
tunk. A markánsan meredek telek itt is le
hetőséget adott a kétszintes présház és a 
falusi tornácos parasztház összeházasítá
sára. Az építkezés dandárja 2004ben tör
tént, melynek decembere, úgy Mikulás tá ján, 
elég zord volt. A világon példátlan módon 
egy nép megtagadta egykori hon fitársait. 
Az események engem nagyon megvisel
tek. Az útmenti keresztek, szoborfülkék 
gyakran örömteli vagy szomorú eseménye
ket örökítenek meg. Én itt írtam és rajzol
tam ki magamból a keserűséget egy fo
hásszal. Petrás Mária akkor már jó barátom 
volt, őt kértem meg égi patrónánk, a Szűz
anya megformálására.

A szemközti oldalon fent: Csopak, Nagykúti
dű lő, Koralevics-présház • lent: Csopak, Szent 
Donát Pince és Borház • ezen az oldalon fent 
és lent balra: Köveskál, Szabó Attila lakóháza 

• lent jobbra: Szentbékkálla, út menti szobor
fülke Petrás Mária kerámiaszobrával (Dénes 
Eszter felvételei)
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Egyszer volt, hol nem volt, talán igaz sem 
volt. A magyarországi utazó elhatározta, 
hogy nem nyugat felé veszi útját, hanem 
keleti irányba indul, és alig kell többet men
nie, mint München, máris Gyimesben van. 
Érdemes nekivágni ennek a közel 750 kilo
méteres útnak, megéri. Elhagyjuk a nagy 
magyar Alföldet, átlépjük a lazává szelídült 
határt, megmásszuk a Királyhágót, végig
utazzuk a SebesKörös völgyét, megpihe
nünk a kincses Kolozsváron, majd a Maros 
folyása jelzi ki utunkat. Egy dimbesdom
bos fennsíkon haladunk, mígnem újra egy 
nagy hegy, a Hargita állja az utunkat. Ezt 
megmászva elénk tárul a gyönyörű Csíki
medence, fővárosával, Csíkszeredával.

A várost a csíksomlyói búcsújáró temp
lom két tornya koronázza. Mindez egy 
pompás zöld keretben, ami nem más, mint 
a Kárpátok. Most már csak ezt a nagy hegyet 
kell megmásznunk, hogy elérjünk a csán
gók mesebeli földjére. A hegy tetejéről a 
vizek itt már nem Magyarország felé folynak, 
hanem „bé Romániába”. Abból a kis forrás
ból, melybe belemerítjük poharunkat, lesz 
a Tatros, hogy pajkos kanyarulataival kijelöl
je a Gyimes völgyét. Mire ez a patak Gyi
mespalánkára ér, nagy folyó lesz belőle. 
Meg is növekedhet, mert jobbrólbalról 
temérdek kis patakocska táplálja. Re pülőről 
lenne ezt igazán szép élvezni, cso dálatos 
organikus élmény. Mint az em ber tenyerén, 
vagy a falevélen az erek, meg biológia isko
láskönyveink első lapjain a kétszikű növé
nyek gyökerei. (Talán valami ilyesmiből 
indul az organikus építészet?)

A főpatak, a Tatros mentén alakult ki a 
három nagy helység: Gyimesfelsőlok Gyi
mesközéplok, Gyimesbükk. De honnan is 
van ez a „gyimes” szó? Hát a gímszarvasból. 
A lok eredete pedig nem a latin locus vagy 
a román localitate, hanem egy ószláv szó
ban keresendő, mely hegyi, patak menti 
rétet jelent. A beömlő rengeteg patakból 
pedig közel harminc egy külön kis falucska, 

…pataka végződéssel.
Megint tankönyv jut az ember eszébe, 

most az építészettörténeti. Ezek a patak 
menti települések. Középen kanyarog a víz, 

mellette a kocsiút, jobbrabalra házak, ve
teményesek, gyümölcsösök, majd a legelő 
és a kaszáló, hogy mindezt a fenyőerdő 
csipkebordűrje koronázza. Tökéletes egy
ség, gyönyörű látvány. A kis patakok nevei
ket formákról, eseményekről, természeti 
jelenségekről (Görbe, Sötét, Bornyúvész, 
Hidegség), és a betelepülő családokról 
(Gáborok, Antalok, Bartosok, Szőcsök) kap
ták. Lapozzuk fel most egy kicsit a történe
lemkönyvet! Ha ezen az imént felrajzolt 
úton haladunk, körülbelül ugyanazt az utat 
járjuk, mint eleink, az elvándorolt székelyek, 
akik valami elől menekülve (katonaság, 
porkoláb, szerelmi bánat), vagy az elfogyott 
termőföld helyett újat keresve, vagy tán a 
szabadabb világ után vágyva, elcsámbo
rogtak, elcsángáltak. A csángó kifejezés 
születésének ez a legkézenfekvőbb magya
rázata, de vannak fineszes néprajzkutatók, 
akik szerint a csengetés, csingatás, csánga
tás szóból származik. Ennek is lehet igazság
alapja. Határőrvidéken vagyunk. Ha jött a 
tatár, a török, a besenyő, vészjeleket a dom
 bokon rakott tüzekkel vagy harangocs kák
kal, az úgynevezett lármafákkal adtak. Ta
láltunk is egyet Gyimesbükk határ felé eső 
végében. Megérkezett hát a székely. Vize 
volt, mert az van bőven, fája is szerteszét. 
XVII−XVIII. századot írunk. Nem elég az er
dőben levő vad, szükséges a termőföld is. 
Ki kell vágni a patakig lehúzódó erdő alját, 
s a fából házat kell építeni. A maradék jó 
lesz a tűzre, mert a telek korán jönnek, soká
ra mennek, és nagyon hidegek tudnak 
lenni. Feljebb is kell vágni még egy jókorát, 
hogy legyen hely a pityókaföld nek (krump
li), meg a legelőnek és a kaszálónak. A rétek 
egykori erdő volta ajándékoz meg azzal a 
csodával, amit a dimbesdombos, örökké 
szelíden hullámzó, füvesvirágos felületek 
látványa nyújt. Valamennyi dombocskából 
fenyőfa nőtt ki egykor.

A mese fontos részéhez érkeztünk. A 
XX–XXI. század fordulójának két vándora, 
Zakariás Attila, sepsiszentgyörgyi építész és 
jómagam, szintén erre „csángáltunk”, addig
addig, míg teljesen beleszerettünk ebbe a 
mesevilágba. 1993 és 1996 között a Magyar 

Tudományos Akadémiától megbízást kap
tunk a gyimesi népi építészet még fellelhe
tő emlékeinek kutatására. Innen a mesét 
már az építész pennájával folytatjuk.

Tehát a csángó kivágta az erdőt, szögle
tesre faragta a fát (bárddal, nem fűrésszel), 
és szépen egyiket a másikra rakosgatva, a 
sarkokon ügyesen összeróva elkészítette a 
falakat. Mindezt a patakból kihalászott kö
vekből készített alapra helyezte. A padozat 
és a födém szintén bárdolt gerenda, deszka
borítással (padolással). A vékonyabb fákból 
kijön a fedélszék (itt szarvazat), erre jön a 
lé cezés, majd a fazsindely. A zsindelyt pat
tintják (hasítják), hogy a szál mentén váljék 
el, a szerkezete ne sérüljön, ne szívja, hanem 
szépen lecsorgassa a vizet. Az ősi házak 
teteje meredek hajlású (60° körüli), erről le
csusszan a hó. Ereszcsatorna nem volt, csak 
a bejárat felett egy kettévágott, kivájt fa, 
ágból készített tartóval felfüggesztve.

Egykor a füst szabadon áramlott a hiuba 
(padlás). A falazott kémény elterjedése után 
sem építettek földszintről indított kémény
pillért. Drága volt a tégla, fája meg volt 
bőven mindenkinek. Ezért aztán a padlá
son átvetettek két fagerendát, és innen 
in dították a kéményt. A füst egy vascsövön, 
függőlegesen törte át a mennyezeti desz
kázatot, némi bádoglemez távolságtartó
val, és ott fent már egy könyökkel, hagyo
mányos módon bújt be a kéménybe.

Leggyakoribb tüzelőberendezés az „érc
kályha”, valójában egy csikótűzhely, melyet 
kezdetben Szentkeresztbányán, majd Csík
szeredában gyártottak. Cserépkályha vagy 
kemence a házban nem volt. Ez utóbbiban 
csak kenyeret sütöttek, és legtöbbször kü
lönálló kis építmény volt az udvarban, eset
leg egy sütőházba rakták fel.

Kezdetben a lakóházak kívül vakolatlanok 
voltak, csak belül vakoltak, a boronákra 
szegezett vékony lécrácsra felhordva. Dí
szítés kevés volt, időnként az ablakok körül 
egyszerű, sima, fehérre vagy világoskékre 
meszelt vakolati keret jelent meg. Később 
már kívül is vakoltak, lécrácsra felhordva. 
Gyakran előfordul, hogy a lécek felszege
zése után a bevakolásra már nem futotta. 

MESE A GYIMESEKRŐL
Szűcs Endre




