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TRADICIONÁLIS ÉPÜLETEK

A MOCSÁRI ARABOK 
KÖZÖSSÉGI HÁZA
Bata Tibor

A Tigris és az Eufrátesz összefolyásánál, egy közel egynyolcad magyarországnyi  
területen lakik ősidők óta a kb. félmilliós madan népcsoport. A mocsári arabok a 
sekély víz ben leásott nádkötegekkel rekesztenek el kisebb területeket, melyeket 
aztán földdel feltöltenek, és bedöngölnek. Egy ilyen kis szigetecske egy család 
lakhelye. A szigetek százaiból pedig falvak, városok alakulnak ki, vízi „utcákkal”. 
Mivel más építő anyag errefelé nem létezik, a házakat kizárólag vízinövényekből: 
nádból, gyékényből, papirusznádból építik. Eredetileg nádból készült a hagyomá-
nyos karcsú csónak, a mashuf is. 

A madanok vízibivalyokat tartanak, főként nádbetakarításból élnek, halásznak, 
vadásznak, gabonát és datolyát termesztenek. Sarifának nevezett, nádból készült 
lakóházaik a mi fogalmaink szerint csak kuny hók, de építenek ennél sokkalta 
nagyobb épületet is, melynek neve mudhif.

A mudhif közösségi épület, vendégfoga dásra és összejövetelekre készült. A 
hosszabb – akár hatméteres – nádszálakból kötegeket készítenek, melyeket 
egymással szemben párosával leásnak, majd a föld gon dos visszatömörítése után 
a szemben lévőket ívesre hajlítják és összekötözik. A „befogott” parabolaívek nagyon 
erősek, melyekre karvastagságú nádkötegekből hosszirányú „tartók” kerülnek, 
végül az egészet felülről gyékényből szőtt, vastag, szőnyegszerű lemezekkel fedik 
be. Az épít mény oldalára ritkára szőtt gyékényszőnye gek kerülnek, melyek 
beengedik a fényt, és az átszellőzést is biztosítják a nagy meleg ben. A két, egye-
dien kialakított „végfalra” szintén perforált gyékényszövet kerül, és itt van a bejárat 
is. Középtájon két-három kisebb nádkötegoszlop tartja, míg a négy épületsarok-
hoz egy-egy vastagabb oszlopot ásnak le a többi oszlophoz képest mé lyebbre , 
ami az épület hosszirányú merevítését, megtámasztását biztosítja. 

A közösségi funkciójú épület rendszeres karbantartás mellett kb. 25 évig áll, majd 
újat építenek. A mudhif összetéveszthetetlen formája viszont már a Kr. e. 3200-ból 
származó sumer ábrázolásokon is pontosan kirajzolódik.

Az ötvenes években megindult a folyók szabályozása, majd Szaddám Huszein 
ural ma alatt ezt a területet katonaszökevények és rendszerellenes erők búvóhe-
lyeként tartották számon, ezért mezőgazdasági fejlesztés címén a mocsár lecsa-
polásáról döntöttek. Rendszeresek voltak a kitelepítések és a kivégzések. Az 
öbölháború alatt a siíta lázadókkal hozták kapcsolatba a vidéket. Az erőszakhullám 
miatt a maradék lakosság is menekülni kényszerült. A szinte érintetlen táj az évek 
folyamán sós, termé ketlen sivataggá változott, a földben meg lapuló taposóaknákkal. 

A rezsim bukása után a zsilipek, gá tak megbontásával megindult a visszaköltözés, 
majd később a rekultiváció. A mocsarakat tápláló folyókon azonban duzzasztó-
gátak épülnek, a vízhozam folyamatosan csökken. A madanok lassan mégis kez-
denek visszaköltözni több ezer éves lakhelyükre. Ősi kultúrájuk és a helyi ökoszisz-
téma megőrzésére a helyiek szerint csak egy nemzeti park létesítése adhat esélyt.

Az Országépítő 25 éve a Kós Károly Egyesülés tagjainak támogatásával jelenik meg, s jelenleg a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar 
Művészeti Akadémia is támogatja. Az elmúlt negyedszázadban az Országépítő szinte az egyetlen olyan, állandó háttérrel rendel-
kező magyar – elsősorban építészeti, de társadalmi és környezeti témákat is megjelenítő – folyóirat, amely megszakítás nélkül 
életképesnek bizonyult. Az alapvetően szellemi, de súlyos pénzügyi következményekkel is járó válság arra sarkallt bennünket, 
hogy új partnerek bevonásával, magas színvonalon, határozottan képviseljük az értékeket, amelyeket e nehéz helyzetben egyre 
fontosabbaknak tartunk. Ezért most először teret adunk olyan partnerek reklámjai nak, amelyek az általunk hirdetett szerves gon-
dolkodással rokon termékeket, szolgáltatásokat kínálnak. Reményeink szerint ezek tárháza a jövőben tovább bővül; a lapunkban 
megjelenő kínálat Olvasóinknak is segítségére lehet majd egy építkezés során. Minden egyes reklám mögött akár évtizedes 
kapcsolat és személyes ismeretség, a gyakorlatban is kipróbált valóság áll. Reméljük, hogy az elindított folyamat nemcsak gazda-
sági, de szellemi vonatkozásban is gyümölcsöző lesz, és hasznos tapasztalatokkal járul majd hozzá a hétköznapi életünkhöz.

Krizsanyik és Társa Kft. • Egyedi nyílászárók gyártása 
2173 Kartal, Hunyadi út 24/b
Telefon/fax: 28/437-564 • Mobil: 30/960-30-30 
E-mail: janos@krizsanyikkft.hu

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a • Telefon: 06-88/423-888
fax: 06-88/424-883 • e-mail: titkarsag@veszprember.hu
www.veszprember.hu

Építőipari fővállalkozás, generál-kivitelezés, műszaki szakértés
Beruházások szervezése, teljeskörű lebonyolítása
Műszaki ellenőrzés tervellenőri tevékenység
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása
Közbeszerzési tanácsadás • Projektmenedzseri tevékenység VeszprémBer Zrt.

forrás: www.arch.mcgilla.ca és www.kenh14.vn




