
EREDMÉNYEK ÉS FELADATOK A ROMANlAl MAGYAR NÉPI 
ÉPÍTÉSZET KUTtATASAB.i\N 

KOS KAROLY 

A romániai magyar nemzetiség népi kultúrája kutatását elemző rövid 
előadásomban1 nem állt módomban érdemlegesen tárgyalni a néprajz 
egyes teriiletein elért eredményeket. Ez ,azonban nem j·elenti azt, hogy 
nem kínálna tanulságot az egyes kutatási területeken végzett eddigi · tevé
kenység, és újabb törekvések közelebbi vizsgálata. Különösen sok tanul
ságot rejthetnek azok a fontosabb kutatási területek, amelyeken immár 
nemzedékek óta komolyan dolgozó és publikáló kutatók jelentős eredmé
nyeket értek el. 

Nálunk ilyen vizsgálatra érdemes mindenekelőtt a népi építészet ku
tatása, mint a romániai magyar néprajzi kutatásban elsőrendű helyet 
foglaló klasszikus kutatási terület. A téma népszerűsége a szakember 
számára magától értetődő, hiszen bármely társadalom emberének első
rendű törekvése, hogy szükségleteinek s igényeinek minél megfelelőbb 
környezetet keressen, illetve alakítson maga körül. Ily módon az ember 
magaalakította környezetének kül!önböző elemei a népi építészet objektu
mai - épületcsoportok (település, utca, udvar s·tb.), a cs,aládi telek kül'ön
féle épületei, közösségi épületek, határbeli építmények és szerkezetek -
legkifejezöbben tükrözik az őket létrehozó életmódot, tapasztalati tudást, 
társadalmi és kulturális viszonyokat. A néprajzon belül ezért tett szert 
nálunk is olyan nagy jelentőségre ,a népi építészet kutatása. 

Annál különöseblbnek tűnhet, hogy a népi-etnikai sajátosságok iránti 
érdeklődés első korszakában, a múlt század első felében és közepe táján 
a népi építészet a figyelem körein kívül maradt. Míg a népköltészet vagy 
akár a népviselet is az etnikai s:ajátostságok kimutatására alkalmas eszköz
nek mutatkozott (bizonyság erre a számo'S népköltészeti gyűjtés vagy nép
viseleti képeskönyv), a népi építészetnek mégoly "mutatós" alkotásai is 
észrevétienek maradtak; a korabeli útleírásokban és útinaplókban is leg
fennebb véletlen és felületes említésükkel ha találkozunk. Még a népélet 
első tudatos vizsgálóinak az 50-es és 60-as években megjelent munkáiban 
is jó, ha futotta a népi építészet egyes vonásainak néhány szavas leírá
sára.2 Alig a következő évtizedekben, a néprajz tárgykörének foko:oatos 
körvonalazódásával iktatódik az építészet is a kutatási témák sorába. 
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A népi építészet iránti érdeklődés a múlt század közepe táján kez
dődő háziipari, iUetve népművészeti "mozg.almakat" követően mutatkozik. 
E mozgalmak eredeti célja megszüntetni a saját ipar felkarelásával és 
továbbfejlesztésével a nyugati, főleg ausztriai ipartól való függőségi hely
zetet. Ennek érdekében az 50-es és 60-.as években Erdély nagyobb váro
saiban (pl. Kolozsvár-on, Marosvásárhelyen) rendszeressé válnak a házi- és 
kisipari kiállítások, míg a 70-es és 80-aJS években hasonló eDdélyi termé
kek, sőt egyes nlé;pi épHészeti a~lkotások is már nemzetközi kiállításokra is 
eljutottak.3 A hazai ipar fejlesztése céljáv,al keletkeztek ez években a 
helyi erőforrásokat és kiaknázási lehetőségeket tárgyaló egyes munkák4, 
s a hagyományos háziipar és népművészet iparművészet szintjére emelé
sének szándéka hozta létre 1878-ban a marosvásárhelyi és tíz év múlva 
a kolozsvári művészi ipariskolákat és múzeumokat. 1879-ben létesült a 
rövidesen népművészeti gyűjteménynek is helyet adó első önálló múzeum 
Sepsiszentgyörgyön.5 De találkozunk ez időben a hagyományos háziipart 
kenyérkereső foglalkozássá .alakító érdekes egyéni kezdeményezésekkel 
is.6 

A saját helyi természeti és emberi tényezőkből, tapasztalati tudásból, 
mesterségi és ízlésbeli hagyományokból kiinduló iJparfejlesztési törekvés 
egyik erőteljes ágára, az "iparművészeti mozgalomm" a század végefelé 
nagy hatással volt egyrészt az angol prerafaelita irányzat, amely a tőkés 
nagyipar lelketlen sorozatgyártmányaival szemben meghírdette "az apák 
művészetéhez való visszatérés" programját7, másrészt pedig a rég lejárt 
történeti stílusok ismételgetésével ( eklekticiZJmus) szakító, új kifejezési 
formát kereső szecessziós irányzata. Mindkét pi'Iogram - visszatérés a 
régi forráshoz, illetve új forma keresése - egyaránt er·ősítette a népi 
alkotói hagyományok feltárásár·a és megismertetésére irányuló törekvést. 
A népi alkotói hagyományokban ismerte föl egyre több művész, iparmű
vész és tervező építész azt a kiapadhatatlan forrást, amelyből merítve 
lehetsége,ssé válik az óhajtott új, emberies tárgyi környezet megteremtése. 

Figyelemre méltó a magyar értelmiségi köröket mindenfelé megmoz
gató eme törekvésekben és akciókban az erdélyiek elsőrendű szerepe. Ezt 
látjuk a népi építészet kutatása területén is. Amellett, hogy már az 
1873-as viilágkiállításon is az e'r:délyi népi építészet reltűnő szerepelt ka~ 
pott, a magyar népi építészet tanulmányozásának kezdeményezése is innen 
indult ki és ,a sepsiszentgyörgyi rajztanár művészettörténész, a Székely 
Múzeum munkatársa, Ruszka József nevéhez kapcsolódik. Ruszka mun~ 
kája a székely ereszes házról és galambdúoos kapuról9, amely a magyar 
szakirodalomlban első ízben próbálkozott valamely népi építészeti alkotás 
elemzésével, az építészek és kutatók körében egyaránt nagy feltűnést kel
tett, felfokozta az érdeklődést a hasonló alkotások iránt, kétséges kutatói 
módszere és merész hipotézise10 pedig egyenesen provokálták a rendsze
res · kutatás elkezdését. Ma már világos, hogy az e1ső részletes vizsgála
tokat és alapos elemzéseket a népi építészet terén Ruszka munkájának 
megjelenése és a k!örülötte kialakult viták váltották ki.11 

A Huszka-könyv kezdeményező-kihívó szerepe mellett - akárcsak a 
tárgyi néprajz és népművészet más területein - a kutatás századforduló-
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táji megindulása egy gyakorlati körülménnyel is magyarázható: a kutatási 
eredmények rendszeres közlésének biztosításával. 1890-ben indította el a 
néprajz kolozsvári professzora, Herrmann Antal az "Ethnográphiá"-t, 
szintén az ő szerkesztésében jelent meg 1898-1903-ban a néprajz kolozs
vári folyóirata is, az "Erdély Népei", 1900-tól pedig megjelenik a Jankó 
J án os által szerkesztett tárgyi néprajzi folyóirat, a "Néprajzi Értesítő". 
Jankó, akit ugyancsak Herrmann indít el kutatóútján, megalkotója az első 
magyar (kalotaszegi majd aranyosszéki) néprajzi monográfiáknak, ame
lyeknek már építészet fejezetei is vannak, nemsokára pedig megszervezi 
a "Néprajzi Falu" kiállítástl2, a Néprajzi Értesítőben állandó helyet biz
tosít a népi építészeti dolgozatoknak és kisebb írásoknak. A hasonló jel
legű dolgozatok megfelelő közlésének fontos - technikai vonatkozású -
feltétele volt a szükséges rajzok fotozinkográfiai úton való sokszorosítá
sának ugyancsak ekkortájt történő bevezetése (a korábbi kézi metszésű 
ducokkal való nyomtatás helyett). 

A magyar ház eredetéről folytatott száraz viták helyét ilyenformán 
felválthatják a közvetlen felmérésekkel, alap- és szerkez,eti rajzokkal dol
gozó kutatások. Így jelentek meg elsőként Szinte Gábor alapos morfo1ó
giai dolgozatai a székely házról, csűr,ről és kapuról,13 majd valamivel ké
sőbb Szinte László dolgoza ta az erdélyi haranglábakróL 14 Szinte Gábor 
első munkáját, amelyben sikeresen rekonstruálja a székely ház alaprajzi, 
szerkezeti és alaki fejlödését, rövidesen követik a más vidékeken végzett 
népi építé1szeti kutatások lbeszálffio~ói [s.15 Még a század ·elején jelentkeznek 
első dolgozataikkal a magyar népi építészet ugyanosak E~dély felOl induJ.ó 
olyan újabb kutatói is, mint Bátky16, Viskil7, Os. Sebestyén18 és mások, 
kiknek munkássága nyomán az építkezés kutatás földrajzi és tematikai 
vonatkozásban egyaránt kiszélesedik, s meghaladva a korábbi alaktani 
leírást, kialakul a következő évtizedek kultúrföldrajzi, illetve művelődés
történeti szempontú vizsgálati módszere. 

Még a század első évtizedében megjelennek Malonyai Dezső és mun
katársai népművészeti vállalkozásának Kalotaszeg, illetve a Székelyföld, 
Torocl~ó és Hétfalu népművészetet bemutató, első köteteP9, amelyeknek 
a ·házat, kaput és templomot nagyszerű képanyag kíséretében tárgyaló 
fejezetei alkalmasak lesznek arra, hogy az akkor induló fiatal építészek 
és iparművészek figyeimét fokozatosan ráirányítsa a népi építészet mű
vészi értékű sajátosságaira. 

Az erdélyi magyar népi építészet kutatása eme első korszakának ko
moly tudományos tartását példázza az együttélő és sztomszédos népek 
hagyományos építészetének megismerés·ére irányuló törekvés is. Így az 
ez években jelenik meg Moldován Fehér-megyei, Téglás István Beszterce
Naszód megyei, Orosz Jád-V1ölgyi románok közt végzett kutatásainak20 

a népi építészetet is érintő, Pávai és Schmidt román népi ipari szerkeze
teket ismertető21 , valamint Pácala román parasztudvart22, és Szinte Gábor 
román fatemplomokat első ízben tárgyaló dolgozatai.23 Az erdélyi szász 
és sváb építkezést ismerteti a koTszakban Semayer és Balásy; illétve 
Ozimmermann24• De akad a bánsági bolgár háznak i,s kutatója Czirbusz 
személyében.25 Mindezek világosan tükrözik azt a helyes tudományos felJ 
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mé:r:ést, miszerint a környező etniikurmok régi e.pítészetéről való tájékozó
dás nélkül a saját etnikum népi építészetének jellemzése is elképzel
hetetlen. 

* 

A következő, két világháború közti korszakot két fő irány jellemzi: 
a) még az első világháború előtt ·elkezdett vagy be is fejezett kutatások 
eredményeinek folytatólagos közlése, valamint b) a népi építészet múlt
jával kapcsolatos adatok gyűjtése különböző levéltári kutatások és mü
emlékvizsgálatok során. 

Az első kategóriába tartoznak, mindenek előtt Cs. Sebestyénnek a 
galambdúcos kapu alaktanával, földrajzi elterjedésével és eredetével fog
lalkozó dolgozatai és a Krassó-Szörény megyei román házról írott nagy 
munkája26, illetve Bátkynak az építkezésről, Györffynek a településfor
mákról készült összefoglalásai, és Viskinek a kapuról írott jegyzete.27 Az 
újabb helyszíni kutatások (hivatásos etnográfusük és szakfolyóiratok híj
ján) majdnem teljesen szünetelnek. Ha csak nem számítjuk a terepen és 
szakirodalomban való dokumentációt nem használó, főleg művészi benyo
másokon alapuló alkalmi írásokat - kivéve a székely házzal és kapuval 
kapcsolatos néhány újabb adalékot.28 Csupán Debreceninek a haranglá
bakról, Vámszernek Szakadát településéről29, Haáz F. Rezsőnek a székely 
ványolóról, vagy Haáz Ferencnek a kapufaragásról közölt írásai teszik 
a korszak népi építészetkutatása egész termését. 

Debreczeni haranglábakról írott munkáit rövides·en követte Balogh 
Ilona fatürony katalógusa30, majd Herepei és Szabó T. haranglábakkal 
kapcsolatos levéltári adatainak közlése31, Szabó T. levéltári adatainak egy 
másik, a kapukra32, és egy harmadik a régi kalotaszegi épületekre és tele
pülésre vonatkozó33 csoportja. A többnyire népi mesterek emelte falusi 
nemesi és egyházi faépületekre vonatkozó levéltári adatok értékesen egé
szítik ki a tulajdonképpeni néprajzi kutatásokat, segítve ezt egyes felülről 
jött hatások megállapításában és a rekonstruált fejlődéskép évszámos ki
egészítésébe. A Szabó T. nyelvtörténeti sz·empontból végzett több évtize
des levéltári kutatás során kijegyzett adatük végre teljes1ségükben közlésre 
kerülnek. Szótörténeti tára rendre megjelenő köteteiben34, amelyek a népi 
építészet kutatása szempontjából is figyelem·re méltó művelődéstörténeti 
értékű szövegrészek és adatok gazdag tárházai; erre mutat pl. a galamb
búgos kapukra vonatkozó levéltári adatok egy, a korábbinál is teljesebb 
gyűjteményének köz1ése.35 

• 

A második világháború óta eltelt évtizedek kutatómunkája az előző 
korszakéval összehasonlíthatatlanul előnyösebb körűlmények közt indult. 
A helyükön maradt magyar etnográfusok eredményesen dolgozhattak a 
kolozsvári egyetemen, akadémiai vagy múzeumi keretben, bár az első 
20-25 év kutatómunkája termésének feldolgozására és publikálására jó-
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részt jelen évtizedünkben került sor, milmris a magyar nyelvű könyv
kiadás átszervezésével és a folyóiratok gyarapodásával ennem is meg
teremtődtek a feltételeL A romániai magyar néprajzi munka eme objektív 
feltételei mellett, a népi építészet kutatására ösztönző hatással volt a 
román kutatók eredményes munkássága is, amely már az 50-es évek 
végén ismertté vált R. Vuia beszámolójábóP6, :főleg pedig közvetlenül 
P. Petreseu és munkatársai összefoglaló munkájából37, Gr. Ionescu köte
tébőP8, valamint P . Petrescu39, P. H. Stahl40, FL Stanculescu és munka
társai41 és mások értékes tanulmányokban testet ,öltött nagyszerű mun
kásságából. 

A román kutatók tevékenységében - egyebek közt - már korán 
megfigyelhetó voU egy törekvés, ame'ly a magyar kurtatökra is bá,torítóan 
hatott: a kevésbé ismert vidékek népi építészetének következetes sorra
vétele. Így aztán alulírottnak a háborút követő években különböző ke
vésbé ismert vidékeken végzett tájékozódó gyűjtései nyomán az 50-es 
években - az Akadémia által biztosított kereteket kihasználva - lehe
tövé vált Kászon (1952), a csángóság (1953), Szilágyság {1954) és Kiskü
küllő vidéke (1955) magyar népi építészetének alapos helyszíni kutatása.42 
Már a helyszíni kutatásokból eredő jegyzetanyag feldolgozására készülve 
!elmerült - a rendelkezésre álló szakirodalomban való tájékozódás mel
lett - a román népi építészet egyes sajátos forpnái kiözvetlen tanulmá
nyozásának igénye is. Az általános tudományos érdeklődés mellett tehát 
ilyen közvetlen érdek is indokolta két román ácsközpont (Bedecs, Me
ziád)43, a 60-as években pedig - fiatal román és magyar munkatársak 
kíséretében - Viicea és Dorohoi kiörnyléke44 román népi építészetének 
tanulmányozását. Időközben módot kerestünk egyes szász vidékek (Szé
kás-mente, Medgyes és Segesvár környéke) népi építészetével való köz
vetlen ismerkedésre is. 

Ugyancsak még a felszabadulás utáni első periódusra esnek a népi 
építészet fogalmával, kutatási módszertével és technikájávaJl is kapcsola
tos különféle kísérleteink és javaslataink. így még a 40-es évekre esik a 
település és építkeZlés témaköréből kiinduló városnéprajzi kutatásunk, a 
népi építészet egyes kérdéseit a paraszt ácsok fellől megközelíthető vizs
gálataink, vagy sikeres kísérletünk egyik falucsoport építkezése két év
százados fejlődésének a helyi levelesládák adatai alapján való rekonstruá
lására.45 A k,övetkező évekből datálódik a komplex szabadtéri múzeum 
koncepciójának kidolgozása, javaslatunk a rajz nagyobb mértékű és mód
szeres alkalmazására a néprajzkutatásban, beleértve a népi építészet ku
tatást is, kísérletünk az életmód változásoknak az anyagi kultúrában, első
sorban az építészetben való tükröződése médszeres vizsgálatára46, stb. 

J elenkorunk eme első periódusában a körülmények folytán a munka 
jórészt egyetlen - bár alkalmilag fiatalabb gyakorlök által is segített -
kutatóra hárultak. A 60-as években aztán már jelentkeznek újabb kutató
társak is népi építészetünk különféle aspektusainak vizsgálatával, kiknek 
tevékenysége a 70-es években már kisebb-nagyobb közleményekben is 
mutatkozott. Ezek sorában mindenek előtt Vámszert47, a fiatalabbak közül 
pedig Tarisznyást48 és Kónyát49 említjük meg; mindhárman elsősorban a 
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településformákat vizsgálják, külöriböző szempontokbóL Az előbbiek ku
tatói tevékenységét egészítették ki más szakemberek - pl. Nagy, Antal, 
Gőnyey, Márkos, Dankó és máJsok - alkalm'i vizsgálatai, gyűjtésePo 

* 

A munka sajátossága reven a 70-es éveket kül'ön fejMdési szakasz
nak tekinthetjük, hiszen akkor történik az előző ·évtizedekben foganato
sított kutatások anyagának közlésre való előkészítése és lehetőleg teljes
ségükben 'Való egymásutáni ipuibllikálása. Flmelilet t, TésZJben épp e munkák 
megjelenése által is bátorítva, az újabb kutatómunka területén is len
dület mutatkozik, bizonyos rnértékben, az egyre intenzívebb népi mű
emlék összeirásokhoz, a felkutató és helyszínen vagy szabadtéri múzeum
ban való ellhelyezésük/höz és gonldozá:sulklhoz kapcsolód1k. 

A 70-es évek néprajzi szaki:~odalmára egyetlen tekintetet vetve is 
kitűnik a publikációs tevékenység páratlan eredményessége, beleértve a 
népi é pítészetet is. A mintegy 50 dolgozat egy része alapos helyi megfi
gyelésen és rajz-dokumentáción alapuló, s ugyanakkor megfelelő tudo
mányos apparátust is kihasználó tanulmány, más része egy-egy táj népi 
építészeténék monográfiája5\ kivételesen a kérdés egyetemes néprajzi 
kítekintésű tárgyalása.52 E rnunkák egyik jellegzetessége az építészet fo
galmának a korábbinál szélesebb értelmezése, amelynek szemléleti alapja, 
hogy az építészet bármely objektumának teljes megértése csakis a többi
vel összefüggésben, a nagyobb struktúrákon, egységeken belül vizsgálva 
lehetséges, s ugyanakkor a nagyobb egységek a maguk egészükben szin
tén a kutatás objektumai, hiszen mind bizonyos helyi konvenciók szerint 
rendezett építészeti megvalósítások. 

A népi építészet e szélesebb értelmezése jut kifejezésre egyes tele
pülés, utca, zsákutca, piactér, cinterem vagy telek · formákat elemző dol
gozatokban53, amellett, hogy - természetesen - továbbra is folyik az 
egyes épületkategóriák .:..ház54, kapu-55, vagy különböző épületelernek"6 

vizsgálata is. Ugyanalkkor rendszeressé váilt ez évekiben a . népi építészet 
egy másik fontos oldalának, az építésnek ~építőanyag, technológia, építő 
munka rnenete és megszervezése) tanulrnányozása.57 Rendszeresebbé válik 
a népi ipari építmények, szerkezetek vizsgálata is, rnégha a publikálás 
várat is magára. Nem tévedünk, ha ez utóbbi aspektusok - az építés, a 
népi ipari szerkezetek, valamint a teljes udvarok - iránti érdeklődés 
erősödését egyes szabadtéri rnúzeurnok tevékenysége és megvalósításai 
hatásának is tulajdonítjuk 

Újabb népi építészeti tanulmányaink elemZJő referátumai nem rnu
lasztják el kidomborítani a kutatói érdeklődés olyan vonásait sem, mint 
az időbeni és térbeli változások, a természeti környezettel, gazdasági, tár~ 
sadalmi és kulturális adottságokkal való összefüggések, valarnint a funk
cionalitás iránti erőteljes figyelem. 

A kutatási eredmények nendsz.eresebb közlése, rnint már jeleztük, 
a hazai magyar népi építészet vonatkozásában is a könyvkiadás 1969. évi 
átszervezésével, s ennek sorári a nemzetiségi kiadó, a Kritrerion létesülé-
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sével, egyes folyóiratainknak, (pl. a Műveilődés, Korunk) a nepi kultúr a 
irányába történő :Dokozotta;bb tájékozódásával, valamint újabb közlési fá:
rumok - a Sepsiszentgyörgyi Múzeum évkönyve,, s az itteni napilap, 
vagy a szatmári és váradi lapok kulturális mel1ékletei, 1976-tól pedig a 
néprajzi dolgozatok rendszeres roözlésére hivatott Népismereti Dolgozatok 
kötetsorozat indulásával vált lehetségessé. E közlési lehetőségek kezdettől 
visszahatnak a kutatómunkára is, ösztönözve és elmélyítv~, tervszerűbbé 
téve azt. 

E feltételeknek tudható be, hogy a népi építészet terén 4-5 nemze
déke által végzett kutatómunka egész termésének {kb. 2500 oldal) mint
egy harmada az utolsó (70-es) évtized megvalósítása. fme, egyetlen meny
nyiségi mutató, de nem kevésbé kifejező, mint amit a minőség tekinteté
ben már fennebb láttunk. 

* 

A hazai magyar népi építészet--kutatás időbeli alakulásának, fejlődé
sének tömör vázlatát követően ideje, hogy - akár néhány szempontból 
ugyancsak tömören -elemezzük az eddigi kutatási eredményeket a ma
guk összességükben is. Mindenek előtt igen tanulságos lehet, és nagyon 
fontos a kutatómunka továbbfejlődése szempontjából is az eddigi mun
kák tematikus megoszlása. 

Az ez alka'lomlból készített kimutatásunk szerint 24 önáUó doLgozat, 
illetve fejezet (kb. 600 oldal) a maga teljességében - rendszerint a tele
pülés - és telekformát is beleértve - valamely táj vagy falu népi építé
szetét tárgyalja. Ilyenek pl. Jankó, Lázár, Bátky, Malonyay vagy Viski, 
újabban pedig Kós némely munkái.58 A különböző. épületek közül a ka
put (néha kerítéssel együtt) ugyanosak 24, többnyire kisebb munka tár
g)llalja: Ruszka, Szint·e Gá!bor, Os. Selbestyén, N. Bartha, Haáz Ferenc, 
Szabó T., Kós és mások közlései (nem számítva itt valamely v1dék vagy 
falu népi építészetét egészében tárgyaló nagyobb munkák kapuval fog
lalkozó fejezetét). 19 dolgozatot, vagy nem építészeti tanulmány fejezetét, 
vagy alfejezetélt szerzője: Gywf1fy, Haáz F. RezSiő, Szabó T., Tu21son, Ká's, 
Molnár István, Vita és más kutató a népi ipari építményeknek és szerke
zeteiknek szente1i, de 16-ra :mergy ra település- és te1lefu:Dormákkal lfoglall
kozó dolgozatok száma is, Györffy, Vámszer, Kós, Kónya és mások írásai. 

Megemlítendő, hogy a legfontosabb épület, a lakóház, bár kezdettől 
kutatóra talált, mindeddig csupán 14 dolgozatot vagy fejezetet kapott, 
Huszka, Jankó, Szinte Gábor, Bátky, Malonyay. Cs. Sebestyén. Thorocz
kay-Thurinszky, Kós és Kónya kutatásai eredményeként. Még kevesebb, 
13 kisebb közleményben vagy fejezetben foglalkozik újabban az építéssel 
vagy egyes vonatkozásaival (anyag, technika, építőmunka és szervezés) 
Kós, Bíró, Kerezsi, Molnár J., Kónya, Vámszer vagy más szerző. A kö
zösségi épületeket (inkább csak a haranglába:t) 12 dolgozatban vagy na
gyobb fejezetben tárgyalja Szinte Gábor, Szinte László, Malonyai, Deb
reczeni, Balogh, Herepei-Szabó T., Kás és más újabb kutató, míg egyes 
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épületelemeknek, részleteknek csupán 10 közlernény jut, Bátky, Horger, 
Szinte Gábor, Viski, Cs. Sebestyén, Kós és G. Olosz tollából. 

A falun kívüli (határbeli) épületeket ismertető 8 közlés j-obbára 
egy-egy újabb, pásztorkodással, szénégetéssel, stb. foglalkozó dolgozat 
fejezetei, 59 míg az udvarbeli gazdasági épületekkel 7 dolgozatban vagy 
nagyobb fejezetben foglalkozik Szinte Gábor, Gönyey és Kó:s. 

:J~ 

A népi építészet fogalmáról alkotott kétféle felfogás - a jó részt 
csak a díszes kapura, házra és haranglábra, főleg ezek alakjára és deko
ratív részleteire szorítkozó régi, de máig is létező "népművészeties", va..:. 
Iamint a népi épületek minden kategóriáját s az épületek csoportosítását, 
építését és fun~cióját is tanulmányozó újabb, néprajzias koncepció -
tükr·öződik a szabadtéri részlegekkel rendelkező múzeumok épület-telepí
tésében is. 

Így pl. az elsőnek múzeumba hozott eredeti népi épületek is a már 
az 1860-as Jévekben "felfedezett" monumentális és díszes faragású ga
lambdúcos kapuk voltak. Legelőször a sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum 
telkére kerültek Hyenek, majd később példáját kiövette a székelyudvar
helyi, csíkszeredai, és alsócsernátoni múzeum is, ilyenformán megmentv~ 
e Jellegzetes kaputípus majd minden .székelyföldi változatából egy-egy 
több évszázados példányt. A kolozsvári és bukaresti szabadtéri múzeumok 
első objektumaival egyidőben ugyancsak a sepsiszentgyörgyi múzeum ho
zott be telkére elsőnek egy régi csíki ereszes házat; ezt követően aztán a 
csíki háztípusból a csí~szeredai és bukaresti múzeumok is beszereztek 
egy~egy példányt, a Kolozsrvári Erdélyi Néprajzi Múzeum egy kászoni, az 
alsócsernátoni múzeum pedig hár-omszéki változatokat telepített szabad
béri részlegébe. · 

Alig az 1950-es évektől vált szokássá - a bukaresti Muzeul Statului 
pé'1dájárra - teljes udva·rok és - az Erde,lyi Néprajzi Múz-eum példá
jára - népi ipari szerkezetek múzeumokba telepítése. Így elsőnek épp 
e két múzeum szabadtéri osztályain részesült - a különbözö vidéki ro"" 
mán és más nemzetiségű parasztudvarok mellett - egy..,.egy csíki, illetve 
kászoni magyar épületcsoport (teljes udvar) is. Nyilvánvaló, hogy az 
épületek kijelölését, múzeumba való áttelepítésrét, megfelelő csoportosí
tásukat és berendezésüket a13)pos ku1:Ja1tómunka előzte meg.60 A régi típusú 
torockói hidraulikus vasverő Kolozsvárt való felállítását köve1ően a szé
kelykeresztúri, szebeni, gyergyószentmiklósi és szatmári múzeumokba is 
kerültek figyelemre méltó magyar népi ipari installációk, egy torockói 
kapaverő Szeben, egy-egy hidraulikus lisztelő malom, ványoló, magtörő 
és csertörő, két vízifűrész, egy olajprés, valamint k!ét erdei kaliba -
csupa csíki és udvarhelyszéki népi hagyományos szerkezetek - pedig 
Sz·ékelykeresztúr és Gyergyószentmiklós múzeumaiban kerü1tek felállí
tásra, egy~egy Szatmár vidéki borsajtó p edig Kolozsváron és Szatmáron 
nyert szabadtéri múzeumi elhelyezést.61 
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Egyes szabadtéri részleggel is rendelkező múzeumaink keretében ta
nulmányozás tárgya más magyar néprajzi tájak más tárgykategóriák és 
változatok múzeumba való képviseletének ~érdése. Minden es,etre az ed
digi romániai magyar népi éphészeti szakirodalom elsőrendű segítségül 
lehet a múzeumok szabadtéri résziegei fejlesztési tervének kidolgozásá
ban. Múzeumban · történő megörzésre kínál~ozik például egy-egy sajátos 
hároms~ki, udvarhelyszéki, Kis-Kükülllő vidéki, kalotaszegi és szatmá'ri 
teljes udvar, egy víz,erővel működő korondi fazekas műhely, egy érmel
léki szárazmarlom és bo11pince, egy Kirs-Küküllő ~vidéki ;vagy szNágysá.gi 
harangláb, egy Enyed-vidéki cinterem bejárat és más sajátos objektumok. 
Ugyanakkor viszont a küJönböző múzeumok szabadtéri részlegein folyó 
földerítő, szelektáló lés átte'lepítő munka nagyban hozzájárulhat a hazai 
magyar népi építészet kutatásához, különösen az építés-technikai isme
retek kiegészítéséhez. 

* 
Már az eddigiek során is egyes vidékek, tájak nevével többször ta

lálkoztunk, míg másokéval ritkábban vagy egyáltalában nem; ami semmi
képp sem véletlen, hanem tájaink népi építészete különböző fokú isme
retével áll kapcsolatban. Míg a Székelyföldet, Torockót vagy Hétfalut 
a magyar néprajz számára már Orbán "fölfedezte", Kalotaszeget pedig 
egy emberöltővel lresőbb Jankó,63 sok más magyar 1akósú tájat, falu
csoportot rendszeresen, egyes esetekben egész napjainkig elkerültek a 
kutatók, a népi építészet kutatói is. A különböző tájaink népi építészete 
ismeretének fokát vizsgálva nem vesszük tekintetbe azt a negyedszáz 
munkát, amely a magyar vagy erdélyi magyar népi építészettel általá
nosságban foglalkozik,64 e munkák könnyedén átugranak azokon a tája
kon, ahonnan nincsenek adatok, mivel ott még a szerzők sem végeztek 
kutatásokat. Vizsgálatunk tehát csupán a helyszíni kutatások eredményeit 
közlő munkák számbavételére terjed ki. 

Mindenekelőtt szembeötlő, hogy míg a Székelyftöld tájai építészeté
vel több mint 1000 oldalt kitevő 64 dolgozat (Ruszka, Szinte, Viski, Ma
lonyai, Cs. Sebestyén, Szabó T., Kós és mások munkái) foglalkozik, addig 
az összes többi vidék - hol a hazai magyar lakosságnak több mint két
harmada él - népi építészetét ·csak alig valamivel több munka tárgyalja. 
De ugyanakkor még a Székelyföld egyes tájai népi építészetének kutatá
sánál is roppant aránytalanságokat látunk: míg Csíkiból 21 (276 oldal), 
Háromszékből meg 15 (240 oldal), · Marosszékről pedig éppen csak ntéhány 
kisebb írásból értesülünk. Már ennyiből is kiolvasható egy figyelemre
méltó szabály: a népi építészet magyar kuta:tói előszeretettel vonzódtak 
az egyszerűbb, világosabb szerkezetű, egységesebb és hagyományosabb
nak tűnő fenyőborona építkezésű hegyvidékekhez (Csík, Felső-Három
szék), elhanyagolva a kevés lombhullató erdejű vagy éppen erdőtlen s 
ilyenformán vegyes anyagból (sár, vessző, nád, szalma stb.) komplikált 
szerkezettel építő vidékeket, melyeknek építkezése nem is oly mutatós 
(gyakran rögtönzés jellegű) és nehezebbben is tanulmányozható. 
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Csík és Háromszék után Kalotaszeg magyar népi építkezéséről jelent 
meg legtöbb, <Összesen 10 dolgozat vagy fejezet (217 oldal) Jankó, Bátky, 
Malonyay, Szabó T. és más kutatók munkáiként, míg Udvarhelyszék 
népi építészetét (mint már láttuk), csupán 7 kisebb dolgozat tárgyalja. 
Bihar és Torockó népi építészetéről 6-6 dolgozatot (kb. 100-100 oldal 
terjedelemben) közölt Györffy, Viskó, Kós, illetve Orbán, Jankó, Malo
nyay, Thoroczkay-Thurinszky és mások, a Szilágyság és Szatmár magyar 
építészetéről pedig 5-5 dolgozatban vagy fejezetben (összesen kb. 40-
40 oldal terjedelemben) tájékoztat elsősorban Debreczeni és Kós, illetve 
Bátky, Györffy és Kós. A Kis-Küküllő vidéke népi építészetét idáig csu
pán alulíTott két doLgozata {'klb. 100 oLdal) iSI!lle:rteti. Két fejezet {40 oi!dal) 
tájékoztat a moldvai csángóság, s egy-egy közlés vagy fejezet Enyed 
vidéke, Aranyosszék, Hétfalu és néhány küWnálló település - pl. Sza
kadát falu, Déva és Kolozsvár földműves negyedei stb. - magyar népi 
építészetérőL 

* 

Népi építészetünk kutatásának nemzedékeken át tartó folyamatát 
követve - a korszakonként más-más munka- és publikációs lehetőségek 
szerint alakuló termékenység, valamint a tematikai és táji érdeklődés 
változásai mellett - jelentős változások figyelhetők meg a kutatás tár
gyának meghatározása és tudományos megközelítése vonatkozásában is. 

Ha az 1880-as évekig a népi építészet csupán felületes említésre ér
demesült egyes útleírásokban vagy úti naplókban s legfennebb a · házi
ipar kapcsán terelőidött díszeselhib népi épületekre is a figyeiem, a század 
vége f,elé már egyes 'leikes műrvészetket, műemlék!kutatókat, srőlt néprajzo
sokat is közelehbrői érdekeini kezldte a népi építészet, bár a rendszeres 
népi építészetkutatás ,csak századunk első éveivel kezdődik el. A kutatás 
eme első korszakát, kétségtelenül helyes első lépésként, a tényanyag le
hető pontos regisztrálása és az alaktani leírások jellemzik, a kor pozití
vista irányával is egyezően. A két világháború köztti évtizedekben Romá
niában a magyar néprajznak nem lévén hivatásos kutatója, nem érvénye
sülhetett a korszak Bátky, illetve Vuia által képviselt kultúrföldrajzi 
iránya sem, viszont egyes oklevél- és műemlék-kutatók ·a népi építészet 
művelődéstörténeti szempontú vizsgálatában hasznooítható számos érté
kes adatot és részletet tártak fel. 

A második világháború után, az új feltételeket - intézményi kere
tek, hivatásos néprajz-kutatók, publikálási kilátások, stb. - kihasználva 
a magyar nemzetiség népi építészetének kutatása új lendületet kap. Az 
új kutatói lendület nem csupán mennyiségi eredményeket hoz, hanem a 
népi építészetről való új felfogásban és új kutatási módszer körvonalazá
dásában is mutatkozik. A népi építészet a néprajz egyik rendkívül jelen
tős és összetett kutatási területeként értékelődik. Az egyes közösségek 
emberének sajátos gazdasági, társadalmi és szellemi tevékenységével, 
életével és szükségleteivel szaros kapcsolatban alakult népi építészet lét
rehozóját egy időben szolgálja és tükrözi. Nyilvánvaló, hogy az így ér-



ll . 203 

telmezett népi építészet jóval meghaladja a korábbi, ·csupán néhány "mu
tatós" épületre korlátozódó érdeklödést. Mai felfogásunk szerint a népi 
építészet a településen belüli és határbeli bármilyen rendeltetésű épüle
tet, ezek elhelyezését, különféle együtteseit, sőt az egész település szer
kezetét, rendezését is jelenti. Ez azt is j•elenti, hogy rég meghaladott az 
egyes kész épületek önmagukban való megfigye1ése és leírása: az épüle
teket felépítésük folyamatában, és az összes többivel való fejlődési, tér
beli és funkcionális kapcsolatában - viszonyában tanulmányozzuk. 

Ilyenformán megszünt a kutatási módszer kettőssége is, az "építész" 
és a "tudós" munkájának sosem találkozó váltalmzása vagy párhuzamos
sága. A ~étféle megközelítés szerves egységben találkozik a népi épí
tészet kutatására valóban felkészült néprajzkutató érdeklődésében és 
munkájában. A népi építészet objektumai térbeli elhelyezésének, anya
gának, szerkezetének, alakjának az előállító (építő) munka menetének és 
megszervezésének, védelmi, gazdasági és társadalmi szerepének, kultu~ 
rális-szellemi és esztétikai vonatkozásainak, s feltételek - funkciók (ren
deltetés) - megoldások kölcs-önös összefüggésének egyidőben történő ta
nulmányozása - ime ez a tUJdományos igény, amelyneik teljesítése CJS~kis 
a komplex kutartói mó!dszer helyes allmlmazá:sá:val lehetséges. Ugy 
tűnik - s ezt megerősí'iik egyes elemző recenziók is -, hogy egyes ese
tekben (pl. Kászon és Kis-Küküllő vidéke népi építészetének tanulmá-: 
nyozása esetén) már sikeresen nyert alkalmazást ez az új és igényes 
módszer. 

* 

A kutatómunka mérlege - a munka folytatásának száz éven át való 
követése, majd a teljes eredmény s mennyiségi és minőségi szempontból 
való értékelése .- lehetövé teszi számunkra, de ugyanakkor kötelez is 
·arra, hogy most a kutatás következő léipéseire gonldoljunk. A nemzedé
kek során át fölhahnozott kutatási eredmények folytán elérhető közelségbe 
kerül a p.azai m_agyar nemzetiség népi épít~szete szintézisének lehetősége: 
Ugyanakkor azonban, közelebbről elemezve az eddigi eredményeket, olyan 
aránytalanságok, egyoldalúságok és hiányosságak is mutatkoznak, ame
lyek még késleltetik a jelentős tudományos cél, a szintézis megalkotását. 
Nyilvánvaló, hogy az egész további kutató munkának e különféle hiá
nyok fokozatos kiküszöl;lölésére kell irányulnia. Ebből következnek a kiö
zelebbi évek konkrét feladatai is. 

Kétségkívül eg'yik elsőrendű probléma a néprajz a nagy jelentő
ségű, széles . és összetett fejezetével foglalkozni szándékozó gyűjtők, kuta
tók megfelelő szakosodása. Egyelőre konkvét kiindulásui szalgálhat né
h~ny újabb alaposabb népi építészeti tanulmány elemzése tematikai és 
módszertáni szempontból, lett légyenek ezek helyszíni kutatáson alapuló, 
vagy tisztári elméleti munkák. Már ennyiből is kitűnik majd, hogy a 
módszeres kutaiásnak több s"zakasza van: írásban és rajzbari történő adat
gyűjtés-lejegyzés, amely alapulhat közvetlen megfigyelésen (a település 
szerkezet, az épületcsoportok vendszere, a külJönbözö épületek elhelye-



zése, anyaga, szerkt!zeté és alakja), illetve az ép1Mkk:el fiiZ --~·•• 
flél és megszervezéséril) és a használókkal (az ép~ él _.:Utillnll 
tok ~járöl, szerepéról, használatáról) történó beszé~sall 
(11191fifttellsen es beszélgetésen alapuló) adatgy(ijiá- la6pezi • lllliM 
alapot • kutatói munka további t;zakaszai felé• mint amilyeraek-: 8'11!
tam le1rás, a fejlödési és térbeli változatok (tlpologia), az ÖS&:IIIIIfall• 
vizlgálat, a gazdaságiJ társadalmi, kulturáüs és esztétikm 

Tekintetbe veve, hogy az egyes kutah\sok nemesak ömmfl~lil;e 
t:éltelödnek, hanem a közös nagy cél, a romániai magyar ---~·· 
sziii~zisénel való használhatóságuk szempontjából is, 
ságú a kutatói $zempontolc t!S alkalmazott eljárások e~'rses~est.l8e~ 
lehet6vé teszi a különbözó kutatások eredményeinek m.tn@l tc;k~iJ!111!J 
egy~vetését. Ennek érdekében is sürgós feladat egy tájékoztató ·t~~•llt. 
t&e és sokszorosítása, a Irovetkezö tartalommal: a) a kutatási te't"'l:ef ·~• 
cWcka1 is illusztrált részletes témavázlata; b) alapvef.ó sza~~ il 
ban tbTténó l!!jegyzés és ~11telmezés módszerének ~~~~ e ·IIWB.l 
sdnra,zok, ép1lletalapraj!ok, hossz- és keresztmets~etelt, slei'kezetl ~-~ 
cfekoratfv résZletek, távlati r..aJZOk készftese); c) az ~it.és~f;'ttMII 
á jell~tesebt. erdélyi provibc.iális vütotiso'k fielllélleléi$e:~ 
rl!rile~ elems1s) rö"id ]lépes ism~rtetlse 
~ ~ö~yeiVi • :aépi ~nvsok és kH'•!!'lf!2!i!sER 
bibUifáfia (ra romátiiai matyar Hfpi éDft~téö!l ·~hn'fn' wl&IM_.. 
tás az együttélö és szomszédos népek építészetét ismerteti :r"Jt&*MIM._· 
ból; elméleti, módszertani munka stb.). 

A néprajz klasszikus módszerének free~ 
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a h~tárnevei~l~ben is fentm~radt. a ·z 1jhagyomány révén és a még lát
hato epJtkezes1 ny?~ok segítscgével jobbára azonositható "pusztafaluk" 
szama. IV1dr az eddigi felszíni vizsgálatok és próbaásatások leletanyaga if:> 
arra mutat, hogy a régész - néprajzos összefogilssal megejtendő teltá
r~s~k szamos _ré.szlettel s~gitik ?,1ajd <~. tele~úlésfo_rmák és építkezés fej
lodese egyes 1~eg1 szakaszalnak kozelebb1 mt:gismeresét. 

A további kutatások egyik fó törekvése a népi építészet különféle 
oldalainak ismereteben mutatkozó fokozati különbségek, aránytalansá
gok eltüntetksére irányul. lgy pl. egyik kutatói feladat a rnindeddig 
tnellozöttebb épületkategóriák rendszeresebb tanulmányozása, mint ami
lyenek: a) a határbeli epítmények (esztenák, karámok, itatókútak, ha
tárpásztor és szénégetőkunyhók) stb; b) a belső telken levö gazdasági 
épületek (állatok védeln1C~!'c, t€r1nények tárolására); c) a nepi ipari epít
mények és szerkezetek (vízzel, széllel, állati Yagy csak emberi erővel rnu
ködtetett szerkezetek, használható anyagok és kész tennékek elöállítására 
szolgáló égető kemencefélék); d) közösségi épüLetek (népi mesterek által 
épített régi templom, harangláb, iskola, n1agtár, borpince, községház, fo
gado, kováC'smfthely, falukilpU, híd, palló stb.). Ugyanakkor jelentőségé
hez méltó f1gyelenlben kell részcsuime az epületek elhelyezésének az 
épületegyütteseknek, a környezet alaknása rendjének. Amellett, hogy az 
egyes épületek - megépítésük, rendeltetésük és esztetikai ertélilik - a 
1naguk teljességében csupán egymáshoz való viszonyításukkal értelmez
hetők, maguk a különböző épületcsoportok (struktl)rák) - udvarok, pia
cok, zsákutcák, utcák, teljes telepl"desformák - is hagyomanya közö -
seg1 konvenciók tiszteletben tart{tsával keletkezet t tényleges épitészeti 
alkotasok. 

Az eddigi kutatón1unka földrctjzi megoszh1sdban mutatkozó egyenlőt
lenségek kiküszöbölésére hi vatottak az eddig jobbára \agy teljesen elke
rült néprajzi tájakon vegzendö kutal<-ísok. Láttuk, hogy míg egyes taj~
kon (pl Csík, Hármnszék, I"Hlotaszeg) ke~dettol folytak kutatdsok, mas 
vidékek (pl. Kászon, Ki~-K.~ikülló slb.) n~pi e~íteszetével c<mpan az ~1j?b.b 
kutatások során ismerkedtunk meg, egycb taJak, falucsoportok nep1 ept
tészete pedig meg ezután "felfedezésre" Vci.r Ketségtelen, hog.Y a ki.U~n
bözö rendeltetésil épületeket egyenként veve nem latunk mmden nep
rajzi t:1jon önálló tipusokat Viszont a helyi természeti, ga?.d3s;.ígi é:; tö.:
téneti feltételeknek megfelel'() \.ll tozalokat mindenfelé t3lülttnk. a ku
lönbözo rendeltetésű épületek csoporto::;Itasában, s az egész te~epül.~: 
szerkezeteben az utca es faluképben szintén megkülönböztethet-ok ta]I 

változások S~ükség van tehát. a romániai magyar népi ép1 tészetnek ~z 
ötvenes evekben elkezdett lájankenti komplex vizsgál[ltának folytata
S~lra, kiterjesztve a kutatást olynn vidékekre, falu~opor:o~t·a L, mint 
pl. Hétfalu, Erdóvidék, Aranyosszék, Nyci rádmente, 1\Iezoseg, Szatmdr, 
~rmellék, Arad környéke, a bünsági telepes falvak, stb. 
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Természetesen e feladatokkal való sikeres megbírkózásnak van egy 
alapvető feHétele, éspedig a kellő kutatógárda. E tekintetben számításba 
jöhetnek minde!Ilek előtt a különböző múzeumokhoz, főleg az említett 
szabadtéri részleggel is rendelkezőkhöz beosztott szakemberek, kiknek 
feladatkörébe tartozik az intézet tevékenységi körzetébe eső magyarság 
népi építészetének is megfelelő ismerete. A kutatás másik intézményes 
keretéül kínálkozik a bukaresti Ethnológiai és Dialektológiai Intézet, 
amelynek munkatervében szerepel a Románia Néprajzi Atlasza számára 
a település és építkezés témakörökben mintegy 50 magyar lakosú kutató
ponton végzendő adatfelvétel is. E tervek megvalósulása eseté.n sem nél
külözhető azonban a helyi önkéntes kutatók munkája, amelynek már az 
eddigi eredmények egy je1lentős része is köszönhető. 

* 

A maga teljességében értelmezett népi építészet a néprajz nagyje
lentőségű kutatási területe, amennyiben az adott etnikum sokoldalú alko
tása de egyben pontos tükrözője. 

Eme általános érvényű tény felismerése, valamint a kutató elődök 
megvalósításai és a kortárs román kutatók eredményes munkássaga 
együttesen 'Ösztönöztek egyes hazai magyar kutatókat is népi építésze
tünk eddiginél rendszeresebb vizsgálatára. Az utóbbi három évtized fo
lyamán elért mennyiségi és minőségi eredmények időszerűvé tették a 
vázlatos áttekintést a kezdetektől napjainkig folyó kutatási eredmények
ről, amelyeknek kritikai számbavétele, különféle tanulságai a legalkal
masabb kiindulási a:Vappal szalgálnak a munka további lépéseihez. Min
denesetre immár látástávolságba került a romániai magyar népi építé
szet összefoglaló tárgyalásának lehetősége, erélye lévén arra, hogy a. hazai 
magyar néprajzkutatás egyik első nagyjelentőségű megvalósítá$a legyen. 
Fontos fejezeteként a tervez·ett nagy münek, a romániai magyarság nép-
.rajza szintézisének. · · · 

A romániai magyar népi építészet kutatás eredményességéhez a 
nemzetiségi tudományosság, önismeret és művelődés érdekei mellett or:.. 
szágos érdekű elvárások is fűződnek. Amellett, hogy a feltárt isineretek 
újabb inspiráció forrásként kíná'lkoznak a · hazai ·tervező ·építészek szá:
mára, és konkrét alcipul szalgálhatnak a típus-tervek táji .változfl.tainak 
kiegészítéséhez, valamint egyes vidékek település rendezési terveinek ef
készítéséhez, a hazai magyar népi építészet' kutatás ·méltó módon ·;kiegé.:... 
szítheti a román népi építészet értékes eredményeit, hozzájárulva . így a 
népi építész·et országos szintű ismeretének egyre teljesebbé tétel~hez: .. 
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1971 Százade·lő a régi udvartereken, 1-52 MT, jan. 26, júl. 8. 

GÖNYEISANDOR 
1957 K·alota·sz.egi jármas csűrök. Ethn., 5·04'-511. 

GUNDIA BÉLA 
1954a A népi építkezés kutatásának módszere. Magyar Tud. Akadémia Nyelv
tudományi Közleményei, 3-4 sz. 913'-78, 10'1. 
19.54lb A magyar népi építkezés kwtatása a két világháború között és annak 
kritikája. Magyar Tud. Akadémia Társadalomtört Oszt. Közleményei 1-4. sz. 
373-84, 405-7. 

GYÖRF1FY ISIJ'V AN 
1915-19,16a Szatmár megyei aszaZók. NÉ, 105-129, 99-114. 
1915b-161b Dél Bihar jalvai és építkezése. NÉ, 104-129, 1916. 99. 
1935 Telekformáimk. Földrajzi Közlemények, 2·26-'231. 

HAAZ FERENC 
1942 Udvarhelyszéki famesterségek. Kozlemények az EiNM Érem- és Régiség
tárából, 11'9-188 (1615-172). 

HAAZ FERENC REZSÖ 
193'1 A székely ványoló. NÉ, 55-62. 

HANTOS GYULA 
1934 Kétvízközi majorok. Kolozsvár. 

HASZMANN PAL - HASZMANN JOZSEF 
1976 Csernátoni faragott mestergerendák. MT. erept, ll. 

HEREJP!EI JANOS-SZABO T. ATT'lLA 
1949 Levéltári adatok faépítész€1tünk történetéhez. I. Fatemplomok és harang· 
lábak. Kolozsvár 

HOFER T•AMAS 
1972 A magyar kettős udva;rok kérdéséhez. Ethn., 2!9-3:1. 

HORGER ANTAL 
1902' Csíki székely abLakrácsozatok N:f:, 1317--141. 

RUSZKA JOzSE,F 
1'895 A székelyház, Bp. 
1898 A magyar ornamentika. Bp. 

JANKO JÁNOS 
1893 Tord:a, Aranyo•sszék és Tarockó magyar (székely) népe. Bp. Kalotasug 
magyar népe. 
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1896 Az ezre:déves orrszágos kiállítás néprajzi faluja. Bp. 

IONESCU, GRIGORE 
1957 Arhit·ectura popularii rrománeasoii. Buc. 

KABAY BÉLA 
1911 Fehér kőfaragói. febr. 12. Utunk. 

KEREZST ANDRAS 
1973 Polyáni mesterek, mesteremberek. MT, jún. 26. 

KISS BÉLA 
1944 A hétfalusi csángó magyarak művészete. Havi Szemle 115-6, 17il-9, 
18QL-4, 246-7. 

KOZMA FERENC 
1879 A Székelyföld közgazdasági és közművelődési áZZ,apota. Bp. 

S. KOV ATS JÖZSEF 
1908 A széke.ly ház és udvar a Gyergyói medencében. Kolozsvár. 

KONYA ADAM 
1969-70. Kis település-lexikon. MT, j~an. 7-1970. aug. 8. 
1970 A hermányi kő. MT, nov. 2'2. 
1971a Népi építőmesterek világából. MT, márc. 21, júl. 25. 
1971b Amit a csernátoni völgy kínál. MT, szept. 2!6. 
197lc Bikfalvi öreg házak. M'l', dec. 5. 
1972 Hagyományaink sorsa és az új falukép. MT, nov. 26. 
1974 Házépítés Eikfalván 1829-ben. MT, márc. 24. 
1974-75 Népi udvarházak Bikfalván. AL 347-3'67. 

KÖS KAROLY (építész) 
1929 A székely ház. Emlékkönyv Székely N. Múzeum 50 éves jubilleumára. 
Sepsiszentgyörgy, 647-659. 
1944 A széke.ly népi építészet. Mérnöki Továbbképző Intézet 25. füzet, Bp. 
1944 Erdély népi gazdasági építészete. Erdély MezögaZJdasága. Kolozsvár, 
3·76-41'3. 

KOS KAROLY 

14* 

1954 Elemente de arhitecturii $Í decorativ.e pe valea Casinului. SCIA nr. 3-4, 
254-260. 
1956a Népi kapufa.ragásunkról. Műv. 10. 3.6-37. 
1956·b Centrul de dtJJlgheri Eedeciu. Adivitatea Muzeelor, Cluj, 199-79. 
1'958a Városnéprajzi kutatásol-c Kolozsváron. Igazság, okt. 19. 
1958b Az Erdélyi Néprajzi Múzeum szabadtéri osztálya. lrgazság, máj. 31. 
1957-58 Herrmann Antal. Importanta lui in mi$carea etnograficií. AnMET, 
183-20·3·. 
19'64 A Kis-Küküllő menti magyar népi építkezés (XVIII-XIX. századi ada-
tok). Ethn., 299-3'08. · · 
1971 Egy vasműves község: a régi Torockó. Művelödés, 6. sz. 37-43. · 
1972a Az építkezés megszervezésérő,z. Igaz Szó, 22!6-3. 
1972b Torockói vasművesség. Népélet és ·nép!hagyomány, Bukarest,· 226-!J. 
l 972c Desenul ca metodii de 'inregistrare $Í de interpretare in etnografie. Re
vis·ta Muzeelor, 4, 30'9-15. 
1972'd NéPi szőlőművelés Szászmuzsrián. Népélet és Néphagyomány. ' Bukarest, 
108_:_33. ' . ' 
·1912e Régi parasztház és . lakásbelső Vílceaban. Népélet és Néphagyomány. 
Bukarest, 108-3'3. . · . 
197.2f Epítkezés. Kászoni székely népművészet. Bukarest, 11-96. 
1973 Fekete-Kőrös völgyi jegyzetfüzetemből. Ház és udvar. Bihari Napló, 
okt. 19. 
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1974a Lakóház, lakásbelső. Szilágysági ma,gyar népmüvészet. Bukarest. 58--In2 
(77-79). 
1974b Agyagmunka. - Szilágysági Magyar Népmüvészet. Bukarest. 58-102. 
(77-79). 
1975 Egyetemes néprajzi jegyzetek. IX. Építkezés, lakás. Müvelödés 6. sz. 
13'-15. 
1976a Fekete-Kőrös völgyi gyűjtés. - Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest, 
12'-79 (20-418). 
197;6b Csángó néprajzi vázlat. - Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest. 103-
2117 (170-H/8). 
l976c Csíki fazeka·sfalvak és fazekasságok. - Tájak, falvak, hagyományok. 
Bukarest, 218-76 (2'53-8). 
1976d Régi paraszttelek, ház és lakásbelső Dorohoiban. - Tájak, falvak, ha
gyományok. Bukarest, 27'7-325. 
197·6e A romániai magyarság néprajzáról. ND, 6-129 (20-2). 
197i8a Epítkezés. Kis-Kükülló vidéki magyar népművészet. Bukarest, 113-98. 
197-Bb Cercetari in cultura popuJara a napj;onalitatii maghiare din Romania. 
AnMET, 17-22. 
1978-c Lápos vidéki szénégetők és szénégetés. ND, 64-62. (69-70). 
1979 RészLetek az aV'asújvárosi népi éle·tmód változásvizsgálatához. Ko·runk 
F::vkönyv, 5'8-66. 

KÖRÖSFOI KRIESCH ALADAR 
1914 Ruskinról s az angol praeraffaelitákról. Bp. 

KÖV ARY LASZLÖ 
189•3· Erdély földe ritkaságai. Kolozsvár. 
1854 Erdélyi tájképek és régiségek. V. Udvarhelyi vár. EI'dély Képekben. 
IL 71-2•. 

K:RESZ MARIA 
1968 A ma,gyar népművészet felfedezése. Ethn., 1-36. 

LAZAR TSTVAN-W!B'IN~ICR FR'IGYES-MOLDOVAJN GERGELY 
1899 Alsófehér vármegye monográfiája. Nagyenyed, l, 2, 4u5-1048, (476-87, 
68:1-84, 82e--.4·9). 

LUKO GABOR 
1932 Székely házak. NÉ, 77-8'1. 
1936 A moldvai csángók. Bp. 

MALONYA Y DEZSŰ 
1907 A magyar népművészete. I. Bp. 63-143. 
1909 A magyar nép művészete. II. Bp. 51-174. 306. 

MARKOS ANDRAS 
195!8 Homoródalmási szállások. Ethn., 43·7-47. 

MIK!ES ILDIKÖ 
1965 A századforduló művészete. Székesfehérvár. 

"' . "' 
1957 Milyen legyen a falusi középület? Műv. , ll, 41-43, etc. 

MOLNAR DSTVAN 
19'711 A kő feldolgozása Kézdipolyánban. Al., 3147--!78. 
1971-7·3 Problematica muzeelor etnografice eu expunere pavilionara $i ín aer 
.liber. Masa rotunda. AnMET, 115-6. 
1974 A hazai zsindelyfaragás térbeli-időbeni alalal.lásának néhány vonása. 
Székelykeresztúri Múzeum Emlékkönyve, Csíkszereda, 327-44. 

MOLNAR JENO 
1978 Földrajz és néprajz. ND, 7- 14. 
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MURE$AN, POMPEl 
196'5~67 Contributii Za studiul a$ezarHor §Í constructiilor tarane§ti din eimpia 
TransiLvantei. AnMET, 139-9{), (165'~819). 

1972 O tnitiativa interesanta acum trei sferturi de veac. Centenarul Muzeului 
Orad~an. Oradea, 4•59-60. 

NAGY ELEK 
!1856· Szatmár megye a Szamos partjáról. Budapesti Hírlap, 177-178. 

NAGY IMRE 
1908 A székely ház és annak berendezése. Székely Nép, nr. 143. 

NAGY JENÖ 
194'5 Téglaégetés a zilahi Mice völgyében. Erdélyi Múzeum, 24,6-49. 

B. NAGY MARGI·T 
1970 A székelykapu eredete és múltja. A ren•eszánsz és barokk Erdélyben. 
Bukarest, 73-84. 

G. OLOSZ ELLA 
1973 A kovásznai deszkakivágásokróL MT, .jan. 28. 

ORBAN BALÁZS 
1Be8-187•3. A Széke.lyföld Leírása. I-IV. Pest. Budapest. 

OROSZ ENDRE 
1910 Egy ősi háztípusról. Erdély, 151-2. 

P AC ALA VIK<TOR 
1909 A resinári parasztudvar és havasi gazdá~kodás. NÉ, 10QL.....ll8. 

P A V !AI V. FERENC 
1908 Mészégetés Nyírmezőn és Felsőorbón. NÉ, 179-203. 

PETRESCU, PAUL 
1969 Arhitectura. Arta populará romaneasca. Buc. 
1974 Arhitectura paraneased de lemn din Romania. 

PETRESCU, PAUL és munkatársai' 
1955 

PÓLYA JÖZSE<F 
186•3, Magyar stíL az építészetben. Falusi Gazda, II. n.r. 28. 

SA·LLO ISTVAN- KARDALUS JANOS 
1977 Parti $Í garduri din judetuL Harghita. Mercurea Ciuc. 

SCHMIDT TIBOLT 
1911 Olajkészítés és eszközei a hunyadmegyei oláhoknál. NÉ, 59-67. 

SEMA YER VILltBALD 

1900 Az erdélyi szász parasztház. NÉ, 19-26. 

CS. SEBESTYÉN KAROL Y 
1905 A háromszéki Szentföld székelyháza. NÉ, 1-6. 
1909 A gyímesi csángóház. NÉ, 190-200. 
1923-24 A székelykapu földrajzi elterjedésének újabb adatai. Ethn., 40--'412. 
1930 A székelyház eredetéhez. NÉ, 54-5·6. 
1939 A székely kapu pálmafája. Ethn. 296~99. 
1947 Krassó-Szörény vármegye parasztháza. Kolozsvár. 
1941 A székely ház eredete. NÉ, 36-90. 
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19415 Talpfa. Ethn., 48-52·. 
195'6 Die Szék•lertore ín Siebenbürgen. H essische Blatt er für Volkeskund. 
88-107. 

ST·AHL, P A UL H. 
195'8 PlanurUe caselor romane$ti tiírane$ti. Si'bil\. 
·1960 Portile tií:rane$ti La romani. SCIA, nr. 2. 

ST. O. 
1869 Szénégető kunyhó Erdély havasán. Hazánk és Külföld, ll. 

STANCUVESCU, FL., GHEORGHIU, AD., STAHL, P., PETRESCTT, P. 
1956-1959 Arhitectura popularií. romdneascií.. I-IV. Buc. 

SZABO IMRE 
1903 A dévai csángó-székely telepesek lakása és lakásberendezése. NÉ, 208-21 

SZABÓ T. ATTILA 
1938 A bábonyi népi építkezés néhány emléke. Erdély, 19-22. 
1939:a Bábony története és települése. Kolozsvár. 17-216. 
1939b A homoródi székely fűrészmalom szókincse. Magyar Nyelv, 125-7. 
11939-c A galambú.gos "székelykapu". Pásztortűz, 27t1-5. 
1939d Levéltári adatok faépítészetünk tör·ténetéhez. II. Székely kapuk és fa
házak. Kolozsvár. 
194.Qa Levélkapuk és tőkés- vagy sorompóskapuk erdélyi okleveleinkben. 
Ethn., 9'3-4. 
1940ib A kalotaszegi házépítés történetéhez. Ethn., 94. 
1977 A galambbúgos nagykapu az erdélyi régiségben. Ethn., 302-7. 
1976 Erdélyi magyar szótörténeti tár. I. Bukarest. 

SZILADY ZOLTAN 
1908 Miriszló község tárgyi néprajzának vázlata. NÉ, 35-40. 

SZINTE' GÁBOR· 
1900a A székely ház. NÉ, 1D1-12. 
1900b Tyúkrepítő. NÉ, 12<8. 
1903 A székely csűr. NÉ, 1-23. 
19'10 A kapu a Székelyföldön. NÉ, 1909, 4.0-56, 97-101, 167-78, 1910. 27-31. 
1912 Egy háromszáz éves székely ház. Székely Egyleti Évkönyv, 48. 
1913 Kolozsmegyei fatemplomok. NÉ, 1-3·1. 

SZINTE LÁSZLO 
1913 Erdélyi fatemplomok és harangláb>ak. NÉ, 279-85. 

SZŰCS SANDOR 
1943 A sárréti nádház és élete. NÉ, 1!3'3-49. 

TARISZNYAS MARTON 
1957 Adatok Gyergyószentmiklós telepüZéstörténetéhez. Cf;;íki és Gyergyói- Mú
zeumok Közleményei, 3Q-4!2·. 

TÉGLAS GÁBOR 
1914 Galambbú.gos kapuk Tordán. NÉ, 12'4-7. 

THOROCZKA Y -THURINSZKY PAL 
_ 1912 .4? erdélyi pamsztház ismeretéhez.NÉ, 94-103. 

TóTH JÁNOS ' 
19611 Népi építészetünk hagyományai. Bp. 

TóTH KALMÁN 
1978 Epítészmérnökök és a népi építészet. 19(30-1950. Ethn., 426-3•2. 
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VAJKAI AURÉL 
194'8 A magyar népi építkezés és lakóház kutatása. A magyar népkutatás kézi
könyve, II. Bp. 14-15. 

V AMSZEJR GÉZA 
1940 Szakadát. Kolozsvár. 
1957 Date etnografioe eu pnvtre la bdnloagele §Í pivnitele din Transilvawia 
locuitii la inceputul sec. al XX-Lea. AnMET, 303-9. 
1970 Kézdivásárhely különleges települési formája. Al, 387-408. 
1971 Csíkszereda te•Lepüléstörténete és különös tel•epülési alakja. Al, 303-2'1. 
197'7a A csíki juhászat. Életforma és anyagi műveltség. Bukarest, 55-59 
(61-6'8). 
1977b Népi kismesterségek és ügyes1c,edések Csí1c, Gyergyá és Kászon faLvai
ban. Éleforma és anyagi műveltség. Bukarest, 1D0-1>77. (106\.._2'5). 
19771c Adatok a XX. században még l•alcoU erdélyi barlan glakásokról. Élet
forma é.s anyagi műveltség. Bukarest, 2.00-205. 
1977d Csíkszereda és településtörténete és telepüLésformája. Életforma és 
anyagi műveltség. Bukares•t, 209-16. 
1977e Az udvartér - Kézdivásárhely régi településformája. Életforma és 
anyagi műveltség. Bukarest, 217-22. 
19717f Adatok a csíki jalvak települési r·endszeréhez. Életforma és anyagi1 mű
veltség. Bukarest, 2'59-84. 

VISKI KAROLY 
1911 Adatok a székely népi építkezés ismeretéhez. NÉ, 99-127. 
1917 Szalontai porta leltára, 1738-ból. NÉ, 160-2. 
1929 Adatok a székelykapu történetéhez. NÉ, 89-109. 
19·3;1 Makkos fazáraink. NÉ, 21-55. 
1941 úzszítőművészet. A Magyarság Néprajza, ed. 2. I-IV, Budapest, IL 
226-344 (3'03). 

VIT A ZSIGMOND 
1978 A népi szőlőművelés hagyományai Nagyenyed vidék én. ND, 51- 63. 

VUIA, ROMULUS 
'19'37 Le viUage romain de Transylvawie et du Banat. Buc. 
1960 A román település- és lakáskutatás Legújabb eredményei. Műveltség és 
Hagyomány, 35~66. 
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