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A falukép átalakulása 
„Jó idő óta a népi-nemzeti stílus 
kialakítására nálunk nem történt 
semmi további lépés". 

(Györííy István, 1942) 

A népi-nemzeti értéket jelentő, hagyományosan esztétikus falukép századunkban folyamato-
san romlik. Mi sem hagyunk többet örökségünkből — ha egyáltalán hagyunk —, mint egy-egy 
szomorú emléket — „falumúzeumot" —, néhány funkcióját vesztett lakóházat. Már már úgy 
látszik, hogy a — hivatalos — szakmai közvélemény bele is nyugodott ebbe. Kiábrándítóbb, 
hogy az elpusztított régi házak helyében több tekintetben rosszabbat valósítottak meg, ame-
lyekben a kétségtelenül egészségesebb, kulturáltabb lakás lehetősége mellett a funkció gyak-
ran nem kapcsolódik a mai falusi ember mindennapi igényeihez, a házak külső megjelenése 
pedig egyenesen kétségbeejtő. Az egymással méretben, színezésben és formában versengő mai 
„falusi" épületek, utcák országszerte nyugtalanító képet teremtettek. Felborult az egészséges 
összhang vidéki településeink nagy részében. A rossz ízlés sok helyen valóságos „esztétikai 
szennyező" hatást gyakorol a környezetre. A legnagyobb baj azonban az anyagi értékek tékoz-
lása, hiszen hasonló összegekért a célnak jobban megfelelő és előnyösebb külsejű házakat is 
építhetnének az erre vállalkozók. 

Más intézményekhez hasonlóan, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Építé-
szeti Tanszékének munkaközössége nagyszámú újabb falusi ház vizsgálatánál kimutatta, hogy 
azok az adott funkciókat tekintve mennyire elhibázottak, esetenként pedig ténylegesen és gya-
korlatilag is lakhatatlanok ezek az épületek. Az ily módon épült óriáslakóházak rengeteg — az 
elmúlt gazdasági fellendülés korszakában százmilliárdos (!) nagyságrendű — érték helytelen 
felhasználását, lekötését jelentették. Ugyanakkor nem szűnt meg egyrészt a falvak elnéptelene-
dése, másrészt pedig a lakáshiány. 

A modern próbálkozások mellett helyes-e félredobni a hagyományokat, azok előnyeit? A jel-
legzetes formájú, célszerűen nagy tetőtömegü, jó védettségű, szép magyar parasztházformák 
itt a Kárpát-medencében kristályosodtak ki az évszázadok folyamán, tehát egy nagyobb föld-
rajzi egység sajátjai. Mindezt nem lehet megtagadni, elvetni, káros következmények nélkül. 
A zene területén Bartók és Kodály szinte a teljes ismeretlenségből mentették ki a magyar nép-
dalt, és motivumait a legkorszerűbb zenei szintre emelték. Eközben a falusi épületvagyon csak-
nem teljesen eltűnt, azaz kicserélődött. Kezdődött ez a tőkés termelés eluralkodásával, amikor 
az anyagok és stílusok importja egyre általánosabbá vált. Kezdetben az eklektika, majd a 
Bauhaus, végül a legújabb nyugati építészeti hatás, valamint ezek középszerű (pallér) szemlé-
lettel való leutánzása megsemmisítette falvaink egységes arculatát. 

Az egyszerű, falusi embereket sok esetben rendelkezések, előírások késztetik a rombolásra, 
mégpedig szakemberek közreműködése mellett. A már olyan kevés számú tájjellegű lakóházat 
gondolkodás nélkül lebontják, mert az OTP nagyobb kölcsönt ad új lakás építésére, mint a régi 
felújítására. A megsemmisítés főként mégsem anyagi ösztönzőkkel magyarázható, hanem tudati 
tényezőkkel. Az embereknek általában — kétségtelenül külső befolyás hatására — nem tetszik 
az egyszerű, szép, magyar népi épületforma, mely egyébként a világ legnagyobb építészeinek 
elismerését váltotta ki. 
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Így aztán a falusi emberek egész életük munkájá t ölik olyan épületmonstrumokba, melyek a 
legritkábban használhatók ki megfelelően, és legkevésbé sem szépek. Az eklektikus vagy a 
moderneskedő lapos tetős villák, az 1940-es évek szükséglakásai, az 1950—1960-as évek sátor-
tető-rengetege után a lakóházak egyre jobban nőnek méret és ízléstelenség tekintetében. 

Az újabb házaknál a tető alatt megnő a falazat, szélesedik, emeletessé válik, de kihasználat-
lan, ugyanakkor a ház kis teteje miatt aránytalan lesz. A magas oromzatok későbbi tatarozása, 
álványozása is gondot okoz majd. Felborult az összhang az épület és annak részei (így a rajta 
levő tető) között, ugyanígy az ú j nagy kockaépületek és a falusi környezet, a táj között. De 
nincsen harmónia az épületek formája és működése között sem. A falvainkat elözönlő újabb 
épületáradat funkcionális és formai megoldása tehát nem megnyugtató. Ezt sokszor maguk az 
építtetők is érzik, amikor a tátongó helyiségek bebútorozása, belakása következik. 

A régi falusi épület formájától és arányaitól való eltérés elsősorban nem a falusi emberek ér-
deke és igénye volt, hanem a már említett külső hatásokat követő „szakemberek" felelősek 
falusi építészetünk eltorzulásáért. Az eltűnt építészeti egységet azóta semmi sem pótolta, he-
lyébe méltó alkotások nem kerültek, meg kell tehát kísérelni az eredeti formák korszerű alkal-
mazását a nagy építésznemzetek nyomán, amelyek igazán sohasem tértek el saját építésmód-
juktól (Finnország, Bajorország). Nem lehet szó természetesen a letűnt korok alacsony techni-
kai szintű lakóházainak újraépítéséről, de arról sem, hogy a modern épületeken egyszerűen 
csak díszként alkalmaznánk a népi motívumokat. A népi építészeti tormák lényege azonban 
meglógható és továbblejleszthetö, nemcsak külsőségekben, hanem tartalmukban, teljességük-
ben is. 

Megállapíthatjuk, hogy nem volt szükség az eredeti falusi épületformák tagadására, hiszen a 
funkció, a falusi gazdasági tevékenység technikai színvonalának növekedése ellenére lényegé-
ben nem változott, újabb, általánosabb egységet létrehozó épületformát pedig azóta sem alkot-
tak. Különösen nem volt elfogadható indoka a méretek durva megnövelésének. Ez inkább a 
nagyra vágyással, hiúsággal magyarázható, és azzal, hogy a falusi ember a pénzét egyébbe — 
sokáig — nem is fektethette. 

Ezek a milliós beruházások nagy számuk miatt az ország építőanyag-készletének jelentős ré-
szét lekötötték. Az oldalkertet, az udvart csaknem megszüntette az épületek szélességének 
nagyarányú növelése, ami pedig csak addig a mértékig indokolt, amit a hőtechnika és a te-
tőtér-beépítés megkíván. 6—7 méteres szélesség esetén a lakás 4—5 szobás is lehet, figyelembe 
véve a falusi lakóházak 12—16 méteres hosszúságát. Könnyen kiszámítható, hogy igy a lakó-
terület — a tetőtér 50% -os beépíthetőségével számolva — megközelíti a 140 nr'-es korábban 
megszabott határt, és ez egy nagyobb család számára is elég. Ezzel szemben a ma épülő falusi 
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lakásoknál a józan elképzeléseket és előírásokat figyelmen kívül hagyják. A most ismét „di-
vatos" — bár torzított — nyeregtetős házak csaknem négyzetalaprajzúak (!) 10,0—12,0 m-es 
oldalméretekkel. így egy szint lakóterülete eléri a 100 m2-t, mégpedig a ház legalább kétszin-
tes, esetenként pedig három, mert a tetőtér sokszor nem a földszint, hanem az emelet fölé épül. 
Az engedélyezett tervhez képest az épület úgy nő még tovább, hogy „megemelik". A földszint 
alá lakószint értékű alagsor kerül, ahol tulajdonképpen laknak, vagy legalábbis sokat tartóz-
kodnak az ott létesített „műhelyben", nyári konyhában, ha ugyan ezek a helyiségek nem kerül-
nek ki a melléképületbe. 

Könnyen összejön tehát a 200—300 m2 lakóterület, mely minél nagyobb, annál kisebb mér-
tékben használt. Kérdés: egyáltalán mi a szerepük itt az előírásoknak. És főként: miért kell 
ennyire eltérni a hagyományoktól, a régi falusiház-formától, amikor az újabb formák még nem 
jöttek létre? A hagyományos építészeti formaelemek, arányok követésével az épületek beépí-
tett tere mértéktartóbb lenne, nem kerülne sor — népgazdasági szinten — fölösleges milliárdok 
felhasználására, vagyis inkább elpazarlására. 

Falusi építészetünk gyökereiből táplálkozó megújhodásához is alkotó kezdeményezésekre 
van szükség. Több megyében komoly erőfeszítéseket tesznek a műemlékvédelem és a lakó-
házépítés összehangolására, például Gödöllőn, Veresegyházán és sok más helyen nagyszabású, 
lakóházépítéssel kapcsolatos ankétokat rendeztek. Sajnos, bár természetes, a célkitűzés annyira 
új, hogy az elképzelések még nem valósultak meg, eredmény csak lassan és fokozatosan vár-
ható. 

Nemzeti építészetünk formáinak ismételt megjelenéséhez, alkalmazásához, továbbfejlesztésé-
hez még újabb erőfeszítésekre, alkotó szabadságra van szükség, valamint arra, hogy a társadal-
mi közízlés is helyes irányban változzék, és senki se elégedjen meg a rosszal és csúnyával, de 
még a középszerűvel sem, hanem igényelje a szépet és a jót. A társadalom és a szakemberek 
további összefogásától remélhetjük, hogy igazán korszerűvé és vonzóvá formál ják a falusi 
vidéki építészetet és életet. 

Dr. Ruda Győző 
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