
Milyen szavaink
vannak a templom
megnevezésére?

Az illyefalvi vár 500 éves

Mióta világ a világ, az ember Isten számára is
épített házat: méghozzá nagyobbat, szebbet, mint
önmagának. Bármerre jársz, minden régi emberi
település központjában, kiemelkedõ helyén a temp-
lom áll, mint a legszebb, legnagyobb épület.

Így épült a közép-
kori templom. A kõ-
mûvesek szerszámait
ma is használjuk. A
kõfaragók, freskófes-
tõk mûvészete, türel-
me ma már kiveszõ-
ben. A „darut” is más
erõ hajtja. 

Palota és kunyhó. Az ember mindig igyekezett
hajlékot építeni családja, jószágai számára, mely
hidegtõl, esõtõl, ellenségtõl óvja. Végsõ soron min-
den lakásnak ez a célja, csak a szegényeknek apró
házikóra, a hatalmasoknak 360 szobás kastélyra
tellett.

Keressétek meg

a ház rokon

értelmû szavait.

A várfalakat, bástyákat védelmül emelték egy-egy neme-
si család, néhány falu népe vagy egy egész város számára. 

Sziget llegyen, vvédõ ttetõ

Ez nem kastély – fenyõfa ház,
Felette Istenszem vigyáz.
Legyen vendége sok:
Nótázó cinke-koldusok,
Vidámító gyereksereg,
Poéták, lélekemberek.
Sziget legyen, védõ tetõ,
A gond után pihentetõ
S hangulatnak menedék,
Legyen felette kék az ég.
Ne bántsa tûz, ne verje jég,
Szíve és cserepe maradjon ép.

Áprily Lajos

A kassai dóm

Ma milyen

épületek uralják

a településeket?

Ez minek a jele?
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Az eszkimók igluja jégtömbökbõl, az õserdei törzsek kunyhója pálma-
levélbõl, fûbõl. A 6500 km-es kínai Nagy Falba mészkövet, gránitot, tég-
lát, fát, homokot, sarat, sõt túlfõzött rizset és tojásfehérjét is építettek bele.

A Szaharában
vándorló tuaregek

kecskebõr sátorban, az ázsiai sztyeppék
népei gyapjúból ványolt nemezjurtában,
az észak-amerikai indiánok bölénybõr tipi-
ben, a hongkongi szegények csónak-
kunyhóban, dzsunkában laknak.

Tuareg sátor

Az acélvázas, beton és üveg épületek-
rõl, felhõkarcolókról nem a szépség és ott-
honosság, inkább a technikai fejlettség és a
rideg célszerûség jut eszünkbe

A kõház
idõtálló, 
a fa meleg 
és lelke van.

Mibõl épül 
a ház?

A sár világszerte õsi építõanyag. A magyar Földvár,
Sárvár nevek õrzik a hajdani sárból döngölt várfalak
emlékét. Nálunk és a Nílus partján is ugyanúgy vetik
a vályogtéglát: sárból, szalmából, homokból, vízbõl
keverik, napon szárítják. 

Az agyagot kezdetben csak napon szárították, ké-
sõbb téglává, cseréppé égetve egyik legfontosabb
építõanyaggá vált. 

A párizsi Pompidou Központ

Hamburgi téglapaloták

Magyar 
jurta

A dél-olasz kunyhónak
fala is, födele is kõ

Melyik kismalac

háza áll ellen 

a farkas 

támadásának?
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A tapasztás, vakolás, meszelés szige-
tel, fertõtlenít és díszít is egyben. Hajdan a
Húsvétra készülõ magyar asszonyok is
évente kívül, belül frissen tapasztották,
kékre vagy fehérre meszelték a házat. 

A maszájoknál a házépítés az asszonyok dolga. Kis kuny-
hóikat náddal, zsuppal födik, tehéntrágyával tapasztják. A
gané a maláriától is
védi õket: a ház mel-

lett meggyújtják, hogy füstje elriassza a szúnyogokat.
Az egyiptomi vályogház tetején terasz, falán a csa-

lád mekkai zarándoklatainak rajzos története. A színes-
re pingált házfalak a sivatag egyhangúságát élénkítik.  

A hajdani maja, inka,
bantu építészek sok száz
éves kõfalai ma is állnak
habarcs és kötõanyag
nélkül. A tökéletesen

illeszkedõ gránittömbök közé egy késpenge
sem fér be.

A pekingi Császári Palota vagy a hagyomá-
nyos magyar boronaház falai egyetlen szeg
nélkül is idõtállóak.

Inka várfal
Minden dolgunkban fontos

az elõkészítés, az alapozás. A
házat is védett helyre, biztos
alapra kell építeni: a bibliai

történet szerint nem homokra, hanem sziklára.
Rendszerint a háznak alapot ásnak és raknak kõbõl,

vagy öntenek betonból.

Velence mellett, a pici Burano szigetén a
házak ködön, párán átharsogó színe segít ha-
zatalálni a tengeren halászó férfiaknak, mi-
közben asszonyaik leheletfinom csipketerí-
tõkbe varrják bele aggodalmukat.

AA hháázz 
ttaallppaa

MMii ttaarrttjjaa
öösssszzee??

AA hháázz 
rruuhháájjaa

Székely gerendaház
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Hajdan a szegények ablakát fel-
fújt és megszárított marhahó-
lyag, lantorna borította. Ónkari-
kák, sokszögek közé öntött üveglapocskák vagy ólomrajzolatú, színes
üvegfestmény csak a templomok, a paloták ablakaira készült. 

A földrengéses Japánban az üveg ki-
tört volna, így finom rizspapír zizegett a
régi házak ablakán. 

A zárkózott araboknál az alig lõrésnyi
ablaknyílás is azt hirdeti: az én házam
az én váram. Veszély közeledtén deszká-
val, homokzsákkal torlaszolják el.

Középkori város. A boronavázas
házak ablaka ónhálós üveg

A hagyományos magyar
háznak valóban emberarca
van. Fehér fala, fényesre tö-
rölt ablakszemei, homlokza-
tának napsugaras, keresz-

tet, Máriát, Jézust idézõ díszítése békét és hitet sugároz
a benne élõk számára, és hívogatja a jószándékkal köze-
ledõ vendéget. Ezt üzeni a kapura faragott õsi köszöntés
is: Áldás a bejövõnek, békesség a kimenõnek. 

LÁSZLÓ NOÉMI 

EGY LAKÁS SZAVAIEGY LAKÁS SZAVAI
Ajtó, ablak, kilincs, kulcs, padló, mennyezet –
közfal, tûzfal, válaszfal, márványerezet.
Padlás, pince, emelet, erkély, háztetõ –
szoba, kuckó, kamra, zug, emléktemetõ.

Küszöb, párkány, vakolat, üvegvatta, por,
huzal, kábel, vezeték, oszlop, gipsz-szobor.
Doboz, rongyzsák, bábu, kép, régi rajzfüzet –
titkos fészek, menedék, süllyedõ sziget.

Elképzelés, ábra, terv, telek, engedély,
adó, adósság, kamat, pályázat, segély.
Redõny, váza, zongora, jóéjtpuszi, csend –
szótagok között a ház otthont hol jelent?

Szent László a
baróti katolikus
templom festett
ablakán

AA hháázz sszzeemmee,,

aarrccaa,, hhoommllookkaa

Kinek melyik ver-sében olvastátok:
„Lehunyja sok
szemét a ház”.
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A forró és száraz vidékeken
nincs kalapja a háznak. A la-
pos tetõn alszanak, gabonát,
gyümölcsöt szárítanak. 

A legtöbb háznak azonban szerte a világon csúcsos
teteje van, hogy a hó, az esõ lecsússzon róla, és csú-
csa az égi ország felé mutasson. Gerendák tartják,
nád, szalmazsúp, fazsindely, cserép, füves, mohás
gyeptégla, fémlemez, üveg vagy mûanyag fedi. 

Kicsiny ház, 

nagy nyugalom.

Kicsi neked ez a

ház, ha nem tet-

szik, csinálj mást.

Kós Károly sztánai Varjúvára

Zsúpfedeles alföldi tanya

AA hháázz
kkaallaappjjaa

Nyelvünkben egy tõrõl fakad a ház és a
haza. Legfõbb kívánságunk, hogy legyen
házunk és hazánk!

Ha nem sietsz
haza, elvész a

házad.

Az én házam,

az én váram.

Egy a ház a
kemencével.

Amekkora a ház,

akkora a gazda.

Több ház, 
mint templom.

Boldog, aki egyetlen régi házban
élheti le az egész életet,
örülve, sírva, melegedve, fázva:

amelyben e világra született!
Ó, hogy nekem így élnem nem lehet,
s a sors irgalmatlan sebes forgása
egyik házból mind másba-másba vet.

Áprily Lajos
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