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Bevezetés 
 

A népi építészet fogalma a 18. században született Európában, de alkotásai már az első kunyhó megjelenése óta jelen 

vannak. Épületei elsősorban védelmi (időjárás, ellenség) funkciót töltenek be és míg kezdetleges szerkezetei meg is 

felelnek a statikai követelményeknek, a formai – esztétikai oldalnak létrejöttükben még nincs szerepe. Részben ezzel 

magyarázható, hogy az építészettörténeti szakirodalom hajlamos a népi építészet alkotásaiban csak a praktikus 

feladatok megvalósítását látni, elvitatva építészetének művészi vonatkozásait. Pevsner, „Az európai építészet 

története” bevezető soraiban az alábbiakat írja: „Egy bicikliraktár – épület; a lincolni székesegyház építészeti alkotás. Jóformán 

minden, ami emberi lény mozgására alkalmas méretű teret zár be – épület; az „építészet” fogalma csupán az esztétikai érzék számára 

tervezett épületekre vonatkozik”.  Az építészet fogalma alatt Pevsner, a stílusteremtő egyetemes építészetet érti, melynek 

stíluskorszakokra bontott története van. A népi építészet megismeréséhez a stílus nem ad kellő eligazítást. A stílus a 

népi építészetben nem építészetesztétikai elvek alapján, hanem elsősorban az épületet használó ember igényei szerint 

valósul meg, ami nem csak meghatározott társadalmi viszonyok, hanem a területenként változó földrajzi és éghajlati 

adottságok, a természetes anyagok megléte/hiánya, és nem utolsó sorban az adott népcsoport életvitele, tradíciója 

alapján alakul.  Az idevonatkozó szakirodalom a nép által létrehozott alkotások mögött a szokás- és hagyományőrző 

értékrendet képviselő főleg falusi lakosságot jelöli meg. Azonban a vidék távolsága és viszonylagos elzártsága a 

kulturális központoktól a parasztság számára nehezen teszi hozzáférhetővé az egyetemes építészet formai-esztétikai 

elemeinek alkalmazását. A kulturális hatások, ezen belül az építészeti megoldások többnyire megkésve, főleg azokat 

reprodukálva jelentkeznek, de új, az egyetemes építészettől eltérő szerkezeti és formai megoldások éppen ezért nem 

születnek (amennyiben a formai megoldások alatt nem csak a szerkezetekre elhelyezett díszeket, díszítéseket értjük).  

Alapvetően nincs ez másképpen a görög népi építészet esetében sem. Az idevonatkozó görög szakirodalom a 

hagyományos görög építészet keletkezéstörténetét az Oszmán Birodalom idejére teszi. Arra az időszakra, amikor az 

Oszmán Birodalom teljesen elzárta az elfoglalt balkáni területeket Európa nyugati féltekétől, annak társadalmi, 

gazdasági és szellemi világától. A fejlődésben elmaradott, politikailag és kulturálisan mozdulatlan görög területeket az 

iparosodás, az árutermelő mezőgazdaság, az infrastruktúra, és a közbiztonság majdhogynem teljes hiánya jellemezte. 

A Birodalom elmaradott feudális viszonyai csak a mezőgazdaság fenntartásában volt érdekelt. Ebben az időszakban a 

görög, úgynevezett egyetemes építészet társadalmi megrendelés hiányában megszűnt létezni, és ami megvalósult, az 

döntően a paraszti társadalom építészete volt. Csakhogy ennek a paraszti társadalomnak sem gazdasági ereje, sem 

építészeti ismeretei nem voltak egy sajátosan görög népi építészet létrehozásához. A görög szakirodalom nem 

véletlenül használja a hagyományos görög építészet meghatározást, mert az magában foglalja az Oszmán Birodalom 

idején létrejött paraszti és nem paraszti rétegek építészetét.  A legtöbb idevonatkozó elemzés a parasztházak mellett 

további két típust is vizsgál, amelyek mint látni fogjuk erős fenntartással sorolhatok a népi építészeti alkotások közé.   

 



A görög hagyományos építészet által meghatározott három típus:   

1. χωριατόσπιτο    - parasztház   

2. νοικοκυρόσπιτο   - módosabb paraszt/polgár (kereskedő, kézműves) háza 

3. αρχοντόσπιτα, αρχοντικά  - kúria, porta, udvarház  

A típusok, nem típusépületeket jelentenek. A részletes elemzésekből kiderül, hogy a hozzájuk tartozó épületek 

sem szerkezeti, sem formai szempontból nem egységesek. A félszigeten és a szigeteken, sőt a félszigeten belül és a 

szigetek között is típusonként más- más építészeti megoldások születtek. Ritkán érhető tetten az építészet és a 

történelem ilyen egybeesése, mint ami létrejött görög földön. Amikor 1204-ben az Európába visszatérő keresztes 

hadak elfoglalták Konstantinápolyt, a félsziget felett is kiterjesztették uralmukat. A 14. századtól, a nyugati 

lovagok mellett az itáliai fejedelmek,  Velence, Genova, Firenze is harcot folytattak a Ión – és az Égei tenger 

kereskedelmi kikötőiért. Mindez alapvetően határozta meg a szigetek építészetét. Amikor 1453-ban 

Konstantinápoly török kézre került, a Balkán félsziget is az Oszmán Birodalom része lett, ahol a szigetektől 

merőben eltérő építészet jött létre. A történelmi és a helyi adottságok meghatározta hagyományos építészet kevés 

általános sajátossággal rendelkezik. Nincs mód valamennyi változat bemutatására, nem is lenne értelme. Jelen 

tanulmány a legjellegzetesebb építészeti megoldások bemutatására szorítkozik, külön vizsgálva a félsziget és a 

szigetek építészetét.   

 

A félsziget hagyományos építészete 

Mint korábban jeleztem az idevonatkozó szakirodalom a hagyományos építészet keletkezéstörténetét az Oszmán 

Birodalom idejére teszi, de az 500 éves török hódoltság építészeti emlékeinek vizsgálatára alig van mód, minthogy 

értékelhető épület nagyon kevés maradt fenn. A törökök elleni küzdelmek, a tűzvészek, és a földrengések 

következtében a legtöbb település épületei megsemmisültek. Noha az újjáépítések az elpusztult épületek építészeti 

mintáit követték, pontos építészeti ismeretek különösen az első típusról nagyon kevés áll rendelkezésre. A legtöbb 

használható adat a 20. század elején megjelent munkákban találhatók, amelyek a fennmaradt 18-19. századi építészeti 

emlékekre támaszkodnak. Jelen tanulmány készítésénél nagy segítségemre voltak, Κωνσταντίνος Σπ. Παπαϊωάννου: Το 

Ελληνικό παραδοσιακό σπίτι. Αθήνα 2003. (Szp. Papajoannu: A hagyományos görög ház), és Π.Α. Μιχέλη: Το Ελληνικό λαϊκό 

σπίτι. Αθήνα 1981 (P.A. Mihéli: A görög népi lakóépület), kiváló összefoglaló munkái, melyek a korábbi tanulmányokra 

építve általános képet rajzoltak a 18-19.századi népi építészetről.   

Az elemzések zöme a bevezetőben említett három típus építészeti meghatározását azok társadalmi bázisa  szerint 

definiálja. Eszerint némileg leegyszerűsítve az első típushoz a parasztság, a második típus társadalmi bázisát a 

középrétegek, míg a harmadik. típushoz a földbirtokosok, nagykereskedők köthetők1. Építészetileg a három típus 

viszonya hűen tükrözi a három társadalmi réteg közötti különbségeket. A legnagyobb távolság az első típus és a 

másik két típus között van, míg az utóbbi kettő szerkezeti és formai hasonlósága kisebb eltéréseket mutat. A 18-19. 

századi görög társadalom összetételéből adódóan döntően parasztházak épültek, azonban ebből az időszakból alig 

maradt fenn építészetileg értékelhető épület. Leginkább a másik két típus épületeivel találkozhatunk, felújított, sok 

esetben átalakított formában. (1.kép.) 

 

 



 

1. kép. Felújított negyed, Veria, É-Görögország 

 

A parasztház 

A parasztház alapvetően a növénytermesztéssel, állattartással foglalkozó szegény paraszti réteg épülete volt, amely 

elsősorban  az akkor elérhető hasznosságra törekedve épült. Lényeges építészeti vonása ebből adódóan, a kis 

alapterület és a földszintes kialakítás volt.  A másik jellemző sajátossága, hogy az épületek építői maguk a használók 

voltak,  akik általában minden szakmai ismeret nélkül építettek. Az alkalmazott építőanyagok kiválasztásánál 

igyekeztek a szállítási nehézségek nélkül és ingyen hozzáférhető helyi, építésre alkalmas anyagokat használni.  

Építészeti, szerkezeti szempontból különbség tapasztalható a  hegyvidéki településeken, és az alföldön épült házak 

között. A fa alkalmazása általános volt, azonban a falazat építőanyaga hegyvidéki településeken  általában a kő, míg az 

alföldön, a kő hiányában,  a napon szárított vályog,  illetve tégla alkotta a szerkezet anyagát.  

Az épületeknek a parasztság korlátozott anyagi lehetőségei, valamint hiányos mesterségbeli ismeretei miatt, számos 

szerkezeti fogyatékosságuk volt. Például a kőépületeknél a falakat alapozás nélkül,  közvetlenül a termett talajra 

állították, ami nem okozott statikai problémát a hegyvidékek sziklás talaja miatt, de a durván megmunkált, 

legtöbbször kötőanyag nélkül beépített építőkövek már rontották az épület állékonyságát. Ez lehetett az oka annak, 

hogy az épületek stabilitását a falvastagság indokolatlan megnövelésével igyekeztek elérni, ami sokszor meghaladta az 

1,00 m-t is.   

Az épületek lefedése, függetlenül a hegyvidék és az alföld  eltérő időjárási viszonyaitól általában alacsonyhajlású 

magastetővel történt. A tetőszerkezetet közvetlenül a falra ültetve, nyitott fedélszékkel építették. A szarufáknál 

jelentkező oldalnyomással nem kellett számolni, mert azt, az igen vastag kőfal ellensúlyozta. Más volt a helyzet az 

alföldön,  ahol a szarufák oldalnyomásának szerkezeti következményei voltak. A tető formája jellemzően kontyolt 

nyeregtető volt, és fedését cseréppel, vagy palával oldották meg, a szegényebb vidékeken előfordult a gally, vagy 

nádfedés. Kevés kisméretű nyílás épült a homlokzaton és a legtöbb helyen nyílászárók nélkül. Szerepük inkább a 

szellőzés, mint a megfelelő bevilágítás biztosítása volt.   

 

 



 

2. kép. Kőszerkezetű épületek, alacsony hajlású kontyolt nyeregtetővel (Forrás: Παπαϊωάννου: Το Ελληνικό παραδοσιακό σπίτι. 32. old.) 

 

Παπαϊωάννου elemzésében megkülönbözteti az egyszerű és a tornácos parasztházat. Továbbá külön  vizsgálja az 

alaprajzilag egyterű, és a többhelyiséges épületeket. (3., 4., 5., kép) Tanulmányából kiderül, hogy a legkezdetlegesebb 

egyterű épületek fő sajátossága és egyben legfőbb fogyatékossága, hogy az állatok és az emberek egy légtérben éltek. 

Még a két helyiségből álló épületek, ahol elkülönült a gazdasági és a lakó funkció sem voltak alkalmasak a 

legalapvetőbb  funkciók kielégítésére.  Nem véletlen, hogy a parasztházak nagyszámú pusztulását a szerkezeti 

problémák mellett, a funkcionális hiányosságok is fokozták,  hisz ezek az épületek már létrejöttjükkor alkalmatlanok 

voltak  az emberi tartózkodásra.  

 

     3. kép.  Egyterű épület         4. kép. Egyterű épület,   5. kép. Κét helyiséges épület, közös bejárattal. 
     a., lakótér, b., akol   a., lakótér, b., akol 

(Forrás: Παπαϊωάννου, Το Ελληνικό παραδοσιακό σπίτι) 

 

 

A módosabb parasztházak és a porták, kúriák általános ismérvei 

A gazdaságilag erősebb társadalmi rétegek túlléptek az egyszerű és elégtelen parasztházak építészetén. Az egyterű 

épületek bővítésének legáltalánosabban elterjedt módja - különösen az alföldön - horizontális irányú volt. Ezzel 

szemben a hegyvidékeken a terjeszkedés leginkább vertikálisan történt, ami főleg a hegyvidékek topográfiai adottságai 

indokoltak, hiszen a lejtős terepen a vízszintes felületek szűkössége  nem kedvezett a horizontális terjeszkedésnek. 

(6., 7., kép)   

 



                 

6. kép. Πάνω Μαχαλά της Βίτσας, στα Ζαγόρια   7. kép. Αρκαδία, Καρύταινα 

( Ipirosz, Vitsas települes, Pano Mahala)                              ( Peloponnészosz, Arkadian megye, Koritenia település )  

 

A horizontális épületek rendre földszintes építésűek voltak, és a két alapvető funkció egymás mellett kellően 

elszeparálva került kialakításra. A hegyvidékek többszintes épületeinél a gazdasági és lakó funkció szétválasztása 

vertikálisan történt. Míg a földszinten (akkori kifejezés szerint κατώι) a gazdasági helyiségeket (állatok, takarmány), 

addig az emeleten (ανώι) a lakóhelyiségeket telepítették. Ezt a funkcionális elrendezést a többszintes épületeknél is 

megtartották, ahol a lakószint mindig a legfelsőbb szintre került. A két- vagy többszintes épületek építése ugyanakkor  

már komolyabb műszaki ismereteket igényelt, ami egyértelműen mutatja, hogy az épületeket már nem maguk a 

használók építették, hanem mesteremberekkel dolgoztattak.  

A legtöbb idevonatkozó szakirodalom a hagyományos építészet szempontjából meghatározó építészeti emlékek 

közül  Ήπειρος ( Ipirosz, ÉNy-Görögország) és Γορτυνία2 (Gortinia, Peloponnészosz), települések építészetét emelik 

ki. Közös vonása a két területnek a hasonló földrajzi, topgráfiai adottság, ahol a legtöbb település 500-1000 m magas, 

kőben és fában gazdag hegyvidékeken jött létre.  A kő és a fa meghatározó eleme lett észak és dél építészetének, mint 

ahogy a topgráfiai viszonyok is hasonló beépítési módokat eredményeztek. Általában a kő a függőleges, a fa a 

vízszintes szerkezete anyaga volt, de mint látni fogjuk számos kivétellel találkozunk.  

A vízszintes szerkezetek, úgymint a közbenső födémek és a tetőszerkezetek szinte mindenhol a félszigeten fából 

készültek. A pince feletti födémek esetében azonban előfordultak kőből épült boltozatos födémek is (8 . kép.).  

 

8. kép. Három szintes épület metszete. Az utcai front homlokzata zárt és háromszintes, az udvari nyitott, teraszos, kétszintes. 

(Forrás: Π.Α. Μιχέλη: Το Ελληνικό λαϊκό σπίτι. Αθήνα 1981. 183. oldal.)  

 



A fafödém szerkezetét  a falakra ültetett, 40-50 cm tengelytávolságban elhelyezett változó keresztmetszetű fagerendák 

alkották. A gerendaközöket a gerendákra fektetett hajópadlóhoz hasonló deszkákkal hidalták át, ami egyben a födém 

padozatát képezte.  A zárófödém egybeépült a rendszerint alacsonyhajlású kontyolt nyeregtetővel,  megoldva ezzel a 

szarufáknál jelentkező oldalnyomás káros hatását. Már a parasztházaknál találkozunk  az alacsonyhajlású 

tetőformával, ami általánossá vált mindhárom típusnál. Látszólag az egyszerű parasztházak tetőformáját követte a 

másik két típus, valójában a harmadik típus kidolgozottabb és építészetileg igényesebb tetőformája lett a minta. 

Általánosságban is kijelenthető, hogy a legtöbb  épületszerkezeti megoldás  a harmadik típus érettebb épületeiből 

indult ki és vált a másik két típus mintájává.    

Az ipiroszi és a gortiniai házak falszerkezetének anyagát leggyakrabban a kő képezte. (5., 6. kép)  A fa alkalmazása 

mint függőleges szerkezet legelőször északon vált általánossá, de Gortiniát elkerülte. Itt valamennyi szint szerkezete 

kőből épült (9. kép). 

 

 

9. kép. Dimitsana (Peloponnészosz) látképe 

 

A Peloponnészosz ÉNY-i magas hegyekkel tarkított területén fekvő Gortiniát, a Bizánci Birodalom idején szlávok, 

később velenceiek, frankok, majd Bizánc eleste után a törökök uralták. A törökök nem rendezkedtek be az elfoglalt 

falvakba, külön települést létesítettek, így Gortinia építészete megőrizhette a törökök előtti időszak építészeti 

hagyományait. A hely szűkösségéből adódó szoros beépítési mód azzal járt, hogy az épületek 3-4-5 szint magas, 

hasábszerű tömbök lettek. Ennyiben eltértek az ipiroszi kőházaktól, ahol a legtöbb épület kétszintes volt.  

 



          

10. kép. Tőbbszintes épületek Dimitsana településről 

 

A födémek és a tetőszerkezet itt is fából készült és a tető formája alacsonyhajlású kontyolt nyeregtetős kivitelben 

épült. A gortiniai ház építészeti megjelenése nem mutat nagy változatosságot: egyszerű, díszítés nélküli natúr kőfal 

jellemzi, melyet néha megtör egy-egy erkély. A szűk utcákra néző homlokzatokon kevés nyílás jelenik meg, a 

földszinten ritkán, a legtöbb az emeleti lakószinten (10.kép.) Feltételezhetően a közbiztonság elégtelen volta 

indokolhatta, hogy a földszint utcai homlokzata zárt volt. Ezzel szemben az udvari  traktust teljesen megnyitották. Az 

emeleti helyiségek az udvar felé általában fedett terasszal is rendelkeztek. A lakószinten a két alapvető helyiség - a téli 

és nyári szoba - kialakítása elmaradhatatlan volt. A téli szoba az öregek és a gyerekek tartózkodási helye volt, és a 

helyiség kandallóval és kevés nyílászáróval rendelkezett, míg a nyári szoba a terasszal, a szülők birodalma volt.  

A meredek hegyoldalba történő vertikális építés másik következménye a kéttraktusú épületek elterjedése volt, ahol az 

utcai traktus eggyel több szinttel rendelkezett mint a hátsókerti, idomulva ezzel a hegyoldal terepviszonyaihoz.(8.kép)   

 

Ipiroszban az egyterű kétszintes épületek utcai frontja szintén zárt volt, gyakran az emeleten sem volt nyílászáró.  Az 

alaprajzon (12. kép) jól kivehető, hogy az épület hátat fordított az útnak, és megnyitása az udvar felé történt. Az 

udvar így elengedhetetlen része lett az épületnek, innen történt az épület megközelítése, itt volt a földszinti bejárat és 

az emeletre vezető külső kőlépcső, és innen jutott napfényhez és levegőhöz az épület.  (11., 12. kép)   

 

 

11. kép. Kétszintes épületek, külső lépcsővel, Ipiroszból (Forrás: Παπαϊωάννου, Το Ελληνικό παραδοσιακό σπίτι. 68.oldal) 



 

 

12. kép. Kétszintes, egyterű épület tornáccal. Emeleti alaprajz, homlokzati kép. (Forrás: Παπαϊωάννου, Το Ελληνικό παραδοσιακό σπίτι. 92. old.) 

 

 

 

Ipiroszban ugyanakkor létrejött egy másik, egy sajátosan erre a vidékre jellemző építészet is, amit a görög 

szakirodalom ipiroszi, vagy makedon építészetnek definiál. Lényege: a földszinti és az emeleti szint szerkezete eltérő 

anyagokból épült.  

 

 

13. kép. Manusi ház utcai homlokzata. Az épület 1762/63 körül épült. (Sziatiszta) 

 

A földszinti falszerkezet anyagát itt is a mészkő képezte, de már gondosan megmunkált kőtömböket használtak fel a 

falazásnál és a kőtömböket egymáshoz mészhabarccsal illesztették. Új elem a falakba beépített fagerendák 

megjelenése volt. Ez a Kis-Ázsiában is elterjedt megoldásnál a fagerendák a falazat belső és homlokzati síkjába lettek 

elhelyezve, függőleges irányban pedig nagyjából méterenként kerültek beépítésre. (13., 14. kép) Egyes vélemények 

szerint a fagerendáknak szerkezeti szerepük lehetett, azonban ez a magyarázat éppen szerkezeti okokból vitatható, 

hiszen a nagy szilárdságú kőfal állékonyságát, egy a kőnél gyengébb fagerenda nem tudja növelni. 



 

14. kép. Terméskő fal metszete. Részlet a homlokzati és a belső síkon elhelyezett fagerendákról 

 

Az ipiroszi ház igazi jellegzetességét az emeleti szint építészeti megoldása adja.  

Az emelet falszerkezetének egy része szintén mészkőtömbökből épült, de az utcai és a hátsókerti homlokzat fala 

favázból készült. (15. kép) 

 

 

15. kép. 3.típus. Elhagyott épület utcai, oldal- és hátsókerti homlokzata. 

 

A faszerkezetű fal vízszintes és függőleges gerendák rácsozatából állt, melynek merevségét átlós gerendák 

biztosították.  A 16. kép, a faszerkezet felépítését ábrázolja egy 1660-as török szakkönyvből, ami sok mindent elárul a 

favázas építési mód eredetéről.  

 

 

16. kép. Török részletrajz, 1660-ból, a faváz felépítéséről  

 

 



A gerendák közti rész kidolgozására két hasonló, de részleteiben eltérő technológia terjedt el.  

Az egyik a τσατμάς (catmasz) fal. (17.kép)  Felépítésének lényege: a favázszerkezet gerendaközeinek anyagát mészkő, 

tégla, téglatörmelék, vályogtégla, illetve szalmával kevert sár- vagy agyagkeverék képezte. Bármi is volt a kitöltő 

falazat anyaga, az elkészült falat vakolták, majd fehérre meszelték.   

 

 

17. kép. Részlet a Tσατμάς falró. 

A μπαγδατι (bagdati) fal építése a τσατμάς falnál egyszerűbb volt. Általában a könnyű falak és belső válaszfalak 

építésénél alkalmazták (18.kép). Szerkezetét itt is a faváz adta, de a gerendaközöket nem töltötték ki, a favázszerkezet 

homlokzati és belső síkja vékony lécvázat kapott, amit szintén vakoltak, majd a felületet meszelték.  

  

 

18. kép. Részlet a Mπαγδάτι falról 

 

A földszint és az emelet funkcionális és szerkezeti különbségéből adódott, hogy a kőfalban kevés nyílászárót 

építettek, míg  az emelet könnyűszerkezetes megoldása lehetőséget biztosított több ablak, akár ablaksor kialakítására 

is, amire a  kirk pentzer, ( 40 ablak ) török kifejezés is utal. A két szint homlokzata abban is eltért egymástól, hogy az 

emelet faszerkezete mindig vakolt-festett kivitelű volt, míg a földszinti kőfal natúr maradt, ritkán kapott vakolatot 

(13.kép).  A földszinten falazott, az emeleten favázszerkezet megoldás Ny-Európában is elterjedt volt, azzal az 

eltéréssel, hogy az ipiroszi eltakart favázszerkezettel szemben  Ny-Európában a  favázat általában megjelenítették a 

homlokzaton( 19. kép) .  

 



 

19. kép Részlet Eguisheim (ÉK-Franciaország) városról 

 

A Balkánon a favázas építési mód a török hódoltság idején vált általánossá, amikor a török elöljárók saját portájuk 

építtetésekor a kisázsiai mintákat követték, elterjesztve ezzel azt az építési technikát, amit a török szakszavak - 

catmas, bagdati, kirk pentzer-, illetve a favázas építés török változata fémjeleznek.  

Túllépné a tanulmány kereteit annak vizsgálata, hogy az 500 éves török hódoltság mennyire határozta meg a balkáni 

népek anyagi és szellemi kultúráját, de a török jelenlét építészetre gyakorolt hatását, elég egyértelműen mutatják az 

alábbi példák is. (20., 21., 22., 23. kép). 

 

       20. kép.  Kovachevitza , Bulgária    21. kép. Berat, Albánia 

 

 

22. kép. Sziatiszta, É-Görögország    23. kép. Cumalikizik,Törökország 

 

 

 



Παπαϊωάννου a kérdés vizsgálatakor, az idevonatkozó szakirodalom írásaira hivatkozva megállapítja; a hagyományos 

görög építészetben található idegen hatások kérdésében a szerzők megosztottak3. Míg a korábbi szerzők kerülték 

magát a kérdésfelvetést is, addig a fiatalabb nemzedék szerint az É-Görögországi építészeti megoldás idegen minták 

reprodukciói. Nem részletezi milyen minták reprodukálásáról van szó, de utal S. Eldem török szerző klasszikus 

munkájára4,  aki az Ipiroszban lévő harmadik típus épületeit is a török népi építészet részeként értelmezi.  

Gortinia építészete mentes volt a török építészeti megoldásoktól (sem fagerendával "megerősített" kőfal, sem 

favázszerkezet nem épült), de az idegen építészeti hatások kérdésében Π.Α. Μιχέλη5 is bizonytalan.  Gortinia 

település építészetét elemezve megállapítja: a település viszonylagos elzártsága ellenére sem tudja egyértelműen 

kizárni az idegen építészeti hatások jelenlétét.   

A görög hagyományos építészet megítélésében a bizonytalanságot az okozhatja, hogy a vizsgált időszakban létrejött 

hagyományos építészet görög ismérvei nehezen érhetők tetten. Ez véleményem szerint szorosan összefügg a görög 

történelem azon sajátosságával, hogy az antik társadalom bukását követően egészen a 19. század elejéig, görög földön 

nem alakulhatott ki önálló görög nemzetállam, sem görög uralkodó osztály, amely megteremthette volna a gazdasági 

és kulturális (ideológiai) feltételeket egy sajátosan görög építészet létrejöttéhez. Az egymás mellett élő balkáni népek 

identitását az ortodox vallásba vetett hit és a muszlimokkal szembeni ellenséges viszony határozta meg. A nemzeti 

identitás tudatának kialakításához és fenntartásához azonban ez kevésnek bizonyult, és az  egyház, mely 

korlátozottan, de megtarthatta a tevékenységéhez szükséges előjogokat, a nemzetállam feladatainak ellátására - az 

egyház egyetemességéből adódóan -, nem volt alkalmas. Nem véletlen éppen ezért, hogy ebben a történelmileg 

kialakult helyzetben, a balkáni népek nem voltak elég erősek ahhoz, hogy az idegen építészeti hatásoknak ellent 

tudjanak állni.  

 

Jegyzetek: 

1. Felmerül a kérdés, hogy az Oszmán Birodalom gazdasági elnyomása mellett miként alakulhatott ki közép- és nagybirtokos, illetve nagykereskedő 

réteg. Az okok között két tényezőt emelnék ki, melyek véleményem szerint meghatározóak lehettek. Az egyik kitörési pont az adók elkerülése volt. Az 

Oszmán Birodalomban adót, csak a keresztény lakosságra vetettek ki, a muszlim alattvalók mentesültek ez alól, ám a török adórendszerben volt egy 

kiskapu. A törvények ugyanis lehetőséget adtak az adó alóli mentességre, amennyiben a keresztény adózók áttértek a muszlim hitre.  

A másik, a török közigazgatás működésének elégtelenségéből adódott. A közigazgatás működését a Birodalom nem volt képes a legkisebb települések 

szintjéig a saját embereikkel megoldani,  így helyi görög elöljárókat alkalmaztak a feladatok ellátására. Ezek az elöljárók, úgynevezett kotzabasikok, 

előjogokkal rendelkeztek, adómentességet kaptak, és földekhez is juthattak. Külön érdekesség a fanarioták szerepe, akik mint a  konstantinápolyi görög 

kolónia tagjai, a 17. századtól a birodalom diplomáciai ügyeit irányították. A görög kereskedelem  főleg nyugat felé volt aktív. Számos görög 

nagykereskedő például szoros kapcsolatokkal rendelkezett az Osztrák - Magyar Monarchia kereskedőivel. 

 

2. Gortinia, még a 2000 évek előtt járás volt, ezt követően Arkadia megyéhez tartozik, amely 4 területből áll, ezek egyike Gortinia.  

 

3. Το θέμα της ύπαρξης η όχι ξενικών επιδράσεων στην αρχιτεκτονική των ελληνικών αρχοντικό - και κυρίως της Βόρειας Ελλάδας - μπορούμε να 

πούμε , χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, ότι έχει αναφθεί σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τους μελετητές της, για το οποίο έχουν 

διατυπωθεί αντικρουόμενες απόψεις και έχει πάρει τελικά ιδεολογικό χαρακτήρα.  Για τους παλαιότερους από αυτούς (βλ. Αρ. Ζάχος, " 

Αρχιτεκτονικά σημειώματα", Ιωάννινα, "Ηπειρωτικά Χρονικά 3, Ιωάννινα, 1928. σ. 295/306. Επίσης, Μέγας, Οικία, σ. 108. Επίσης, Μέγας, 

Θεσσαλία, σ. 30, 31) τέτοιο θέμα δεν φαίνεται να υπάρχει και τα κορυφαία αυτά έργα της παραδοσιακής μας αρχιτεκτονικής προέκυψαν κατ`αυτούς 

εξελικτικά μέσα από την εγχώρια αρχιτεκτονική παράδοση, παλαιότερη και νεότερη. Για τους νεότερους μελετητές αντίθετα (βλ. Μαν. Χατζηδάκης, 

ο.π.  Επίσης, Χ. Μπούρας, " Εισαγωγή", ο.π., σ. 25 κ.ε. Επίσης, Γ. Κίζης, "Επίσημη και παραδοσιακή αρχιτεκτονική..." ο.π., σ. 270 κ.ε.), τα έργα 

αυτά βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην αναπαραγωγή ξένων πρότυπων.  (Παπαϊωάννου, Το Ελληνικό παραδοσιακό σπίτι. 160. oldal) 

 



4. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κλασική μελέτη του S.Eidem για την τυπολογία του τούρκικου σπιτιού (βλ. Eidem), όπου κάτω από τον 

τίτλο αυτόν περιλαμβάνονται χωρίς καμία διάκριση κτίσματα από όλες της περιοχές της πρώην Οθωμανικής αυτοκρατορίας και ανάμεσα τους μερικά 

γνωστά επώνυμα αρχοντικά του ελληνικού χώρου. (i.m.: 160. oldal) 

 

5. Η Γορτυνία λόγο του ορεινού εδάφους της, δεχτικέ τις λιγότερες ξένες επιρροές από όλη την Πελοπόννησο, δεν μπορούμε όμως να ισχυριστούμε 

πως ξένα στοιχεία δεν ήρθαν καθόλου στη Γορτυνία.  (Π.Α. Μιχελι: Το ελληνικό λαϊκό σπίτι. 159. old.) 
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