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Ady Endre 
A magyar Ugaron

Elvadult tájon gázolok:
Õs, buja földön dudva, muhar.
Ezt a vad mezõt ismerem,
Ez a magyar Ugar. 

Lehajlok a szent humuszig:
E szûzi földön valami rág.
Hej, égig-nyúló giz-gazok,
Hát nincsen itt virág? 

Vad indák gyûrûznek körül,
Míg a föld alvó lelkét lesem,
Régmúlt virágok illata
Bódít szerelmesen. 

Csönd van. A dudva, a muhar,
A gaz lehúz, altat, befed
S egy kacagó szél suhan el
A nagy Ugar felett.
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Bevezetés

„A tradíciókat csak úgy lehet õrizni, 

mint ahogy a vesztaszûzek a tüzet: folyton éleszteni kell, 

hogy ki ne aludjék…A tüzek mindig kialusznak, 

ha … nem lángolnak azok, akik az oltár mellett állnak”

/Perenyei Szt. János kápolna (XVIII sz.)/ 1

Disszertációm összefoglalást nyújt az elmúlt nyolc évben 

elvégzett egyik legkedvesebb munkámról, a Baranya 

megyében található, egykori sváb település, Kán 

újjáélesztésérõl. A munka során olyan tapasztalatokkal 

gazdagodtam, melyek túlmutatnak az építészet határain. A 

téma feldolgozása során érintettem az építészeten kívül a 

szociológia, a történelem, a néprajz, a mentalitástörténet és 

a népmûvészet területeit is. Ezzel az interdiszciplináris 

megközelítéssel sikerült a falut úgy megismerni, mely a 

rekonstrukciós munka folyamán is haszonnal járt és még 

teljesebbé tette a dolgozatot. A helyreállítási munkálatok 

során megfogalmazódott tézisem, hogy egy pusztulásra 

ítélt és több alkalommal elnéptelenedett települést nem 

szabad falumúzeumként helyreállítani, a koncepciónkban 

mindig egy élõ falu képe szerepelt. Feltételezésem szerint a 

munkát megkönnyítette a község alaposa megismerése, 

hiszen a falu történelme köszönt vissza ránk a házak 

homlokzatáról. A tervezési és a felújítási folyamatot 

követve Kán minden látogatásunkkor újabb és újabb arcát 

mutatta, mintha negyedévente egy új településre 

látogattunk volna el. Így ha csak kizárólag Kánba jártunk 

volna, eleget tettünk volna annak a jó tanácsnak, hogy 

évente ismerjük meg egy új szeletét a világnak. 

1 Tóth János (1995): Az Õrségek népi építészete. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 106. o.
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Kán látképe (1975)

Kán látképe (2002)

Kán utcarészlet (1975)

Kán utcarészlet (2004)



7

Az eltelt nyolc évben olyan érzésem támadt, hogy belsõleg 

egyre inkább hasonlítani kezdtem Kán házaira. Érzésem 

szerint az építészek többsége így van ezzel, minél több idõt 

töltenek egy adott munkával, annál jobban 

hozzánemesednek a feladathoz. Egy idõ után már nem az 

építész formálja a házát, hanem az épület a tervezõt. 

Hiszem és vallom hogy a mûemlékvédelemmel foglalkozó 

építész négy dimenzióban él: tereket teremt és az idõ is 

neki dolgozik, miközben a közösség számára végez 

értékteremtést.

A munka során sok érzelmi szál is megmozdult bennem és 

munkatársaimban. Hosszas felsorolás nélkül köszönettel 

tartozom mindazoknak, akik részt vettek ebben a 

monumentális munkában, mely Kán újbóli élõ faluvá 

varázslásával telt. Köszönet illeti keresztapámat, néhai

Debitzky Istvánt, a Pollack Mihály Építõipari Technikum 

volt igaz gatóját, akinek építészeti felmérése tette lehetõvé, 

hogy az épületeket eredeti formájukban rekonstruálhassuk 

és egykori kollégámat, atyai jóbarátomat, Szigetvári Jánost, 

aki 1967-es felmérésével az elsõ lépést tette meg a három 

évtizeddel késõbb megvalósuló újjáépítéshez és a kezdetek 

kezdetén is segített tanácsaival.
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Megkülönböztetett tisztelet illeti Szigetvári-Szattinger

Krisztiánt, aki édesapja talentumát örökölve a reá hagyott 

építész, mûvészettörténész értékteremtõ bölcsességét 

felhasználva nélkülözhetetlen segítséget nyújtott a 

dolgozatom elkészítésében. A falu újjáépítése nem 

valósulhatott volna meg a Betafes Kft. vállalkozó szellemû 

vezetõje, Jean Tamás nélkül, akivel az évek során 

számtalan közös nehézséget, megpróbáltatást éltünk át. 

Külön köszönet Gradwohl János építésznek, aki a Pécsi 

Mûterem Építész Stúdióban cégtársam volt és akivel 2003-

ig a káni projektben közösen vettem részt. 

Köszönet még Ráday Mihály városvédõnek, Széll Judit, 

Bokor Csilla, Kis-Simon Gábor, Weinberger Norbert 

építész munkatársaimnak, tanáraimnak és hallgatóimnak, 

akik bármilyen formában kapcsolódnak Kánhoz.
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Kán utcarészlet (1950 körül)

A régi iskola (1940 körül)

Községkút (1975)
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Kán története

Kán a Mecsek-hegység és a Zselici dombság 

találkozásánál, egy észak-dél irányú völgyben kialakult 

irtványtelepülés. Pécstõl 30 km-re fekszik festõi 

környezetben. Minden oldalról erdõ veszi körül az 

egyutcás zsákfalut. A település közlekedési szempontból 

elzártnak tekinthetõ, mert bekötõútja soha nem épült. A 

Sásdot Szentlõrinccel összekötõ útról leágazva egy 6 km-es

többnyire földes útszakasz vezet Goricán keresztül Kánig. 

A szomszédos falvak kizárólag gyalogszerrel közelíthetõek 

meg.2 Kán község közigazgatásilag a szomszédos

Okorvölggyel, Szentkatalinnal és Karácodfával 

Hetvehelyhez tartozik. 

Kán keletkezése a XII. századra tehetõ, egy 1126-ból

származó oklevél már tanúskodik a falu létezésérõl, mely 

feltehetõen az alapító Kaán nemzetségrõl kapta a nevét. 

Érdekesség, hogy a községtáblán még a XX. század elején 

is ezzel a helyesírással szerepelt a falu neve. Kán 

egyházügyi szempontból 67 más községgel együtt 

Hetvehelyhez tartozott.

A középkori Kán település pontos helyét nem ismerjük. A 

török kor elõtti hiányos adatainkból annyi tûnik csupán 

bizonyosnak, hogy az 1542-es adójegyzék szerint a falu 5 

és fél adóköteles portával a fehérvári káptalan 

szentkozmadamjáni birtokához tartozott.

2 Jean Tamás: A káni sváb faluközösség felbomlásának okai. Szakdolgozat, Miskolc, 2005, 4. o.
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Térlép

1970-es térkép
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Történelme során Kán többször elnéptelenedett. Elsõ ízben 

a török pusztítás idején keresett a falu teljes lakossága 

biztonságot a környezõ erdõkben, hegyekben a XVI. 

században. A törökök kiûzése után a XVIII. század elején 

bekövetkezett ún. rácjárás is visszavetette a faluba 

visszaköltözni vágyók kedvét. Kánt a Mária Terézia és fia,

II. József uralkodása alatt kidolgozott telepítési koncepció 

jegyében 1760 és 1790 között Württenberg környéki német 

telepesekkel népesítették be, akik a falut virágzó, a német 

hagyományokból táplálkozó településsé tették. Istállózó 

állattartásra épülõ paraszti életformát alakítottak ki, és 

szorgalmas gazdálkodásuknak köszönhetõen a portákon 

gyümölcsösök, istállók, aszalók épültek. A falu környéke 

legelõkké, gondosan mûvelt szõlõtermõ területekké 

változott. Így elzárt helyzete ellenére a falu gazdagsága 

felülmúlta a szomszédos településeket.

A XX. század német nemzetiséget sújtó politikája az alig 

400 fõs kis falu sorsára végzetes hatást gyakorolt. Elsõ 

körben a Volksbund megalapítása okozott feszültséget a 

lakosság körében. Az addig békességben élõ családok 

váltak egymás ádáz ellenségeivé, csak azért, mert egyikük 

a Volksbund lelkes híve lett, míg a másik megõrizte német 

származása ellenére is magyar identitását. A második 

világháború során a lakókat a németek elõször katonának 

sorozták be, majd a túlélõket 1944-tõl az oroszok 

fogolytáborokba hurcolták.3

3 Jean Tamás: id. m. 6. o.
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Szaunaház (2002)

Szaunaház belsõ részlet (2002)
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Az 1944-es deportálások, majd a hatalomra jutott 

kommunista vezetés által folytatott kitelepítés, ill. 

lakosságcsere a falu életét végképp ellehetetlenítette. A 

kétszáz éves német közösség teljesen felbomlott, a 

lakosság számát megtizedelték. Bekövetkezett a falu 

második elnéptelenedése. Ezúttal ez nem volt teljes, hiszen 

érkeztek új lakók, új telepesek Baranya más tájairól és a 

Felvidékrõl. Sõt, az 1950-es évek elején lehetõség nyílt a 

kitelepített sváb családok egy részének visszaköltözésére 

is, de a gyökereket ekkorra már menthetetlenül elvágták. 

Az eltérõ kultúrájú újonnan betelepítettek pedig soha nem 

tudtak gyökeret ereszteni az új körülmények között. A 

kétszáz éves múlttal rendelkezõ homogén faluközösség 

etnikailag, kulturálisan, nyelvileg és vallásilag is 

megosztott lett, hiszen együtt élt az idetelepített 

magyarság, a visszatelepített németség, illetve az 

illegálisan házat foglaló cigányság.4

A falu általános rossz kedvét és rossz közérzetét fokozta, 

hogy az újonnan érkezõk és az itt maradottak munka nélkül 

maradtak, az infrastruktúra fejletlensége miatt sokan 

hátrahagyták házaikat, portáikat, s egy jobb élet 

reményében elköltöztek. A falu sorsa megpecsételõdött. A 

kedvezõtlen útviszonyok miatt az addig is folyamatos 

elvándorlás az 1970-es években rohamosan felgyorsult. 

Míg 1900-ban 397 fõ volt a község lakossága, a lélekszám 

1940-ben 354-re, 1970-ben 199-re, 1972-ben 194-re, 1974-

ben pedig 149-re fõre csökkent.

4 Jean Tamás: id. m. 43. o.
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Káni temetõ (2006)
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A falu hivatalosan 1978-ban vált lakatlanná, önálló 

közigazgatását elveszítette, azóta „Kán utca” néven 

Hetvehelyhez tartozik. Innentõl kezdve a kis vályogházak 

sorra pusztultak, a több évtizedig tartó lakatlanság alatt a 

házakat kifosztották, az istállók nagy részét lebontották.

Egy százhalombattai építõipari vállalkozásnak 

köszönhetõen 2000-tõl mint üdülõfalu született újjá, ahol 

komplex idegenforgalmi szolgáltatások, programok és 

falusi szálláshelyek várják a kirándulót.

2000 novemberétõl a falut, mint kulturális és építészeti 

örökséget védetté nyilvánították.

Az emberek lelkén ejtett sebek azonban több mint fél 

évszázad elmúltával sem gyógyultak be, az egykoron 

elüldözöttek a mai napig nem szívesen beszélnek a korabeli 

történésekrõl.
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Kovácsmûhely (1999)

Arany János u. 3. (1999)

Arany János u. 14. (1999)

Arany János u. 8. (1999)
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A felújításhoz vezetõ út stációi

A kihalásra ítélt falu azonban sohasem került ki az

építészek látókörébõl. A népi építészet megmaradt kincsei 

után kutatva 1967-ben Szigetvári János, Ybl-díjas

építészmérnök mérte fel Kán épületeit, hiszen ez az 

egykoron sváb falu a pannóniai német parasztháztípus 

egyedülálló épületegyüttesét rejti.

1975-ben következett az az építészettörténeti felmérés, 

melyben Debitzky István, a Pollack Mihály Építõipari 

Technikum igazgatójának vezetésével honismereti szakkör 

keretében készítették el a tanulók a falu teljes 

épületállományának felmérését.
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Arany János u. 6. (1975)

Arany János u. 6. (1975)

Arany János u. 13. (1975)

Arany János u. 13. (1975)
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Debitzky István így ír a faluban töltött napokon szerzett 

benyomásairól:

„A pusztuló kisközségrõl sokat elmondanak a fénykép 

felvételek, de az emberekrõl sem ezek, sem a rajzok nem 

szólhatnak. Ezért róluk, rajtuk keresztül a faluról is szólok 

néhány mondatban, furcsa „nekrológunkban” mert 

dolgozatunk az még akkor is, ha megelõlegezett, hiszen 

még vegetál a falu, az agonizálás állapotában van, de az 

„orvosok” már lemondtak róla.

Igen, az emberek. Amikor elõször jártunk itt, 

megdöbbentett a pusztulás mértéke, egyáltalán ténye, de az 

impressziók csak az agyamig jutottak el, és egyetértésben a 

hetvehelyi tanácselnökkel, egyetlen megoldást láttam, a 

falu pusztulásának meggyorsítását, mindenképpen 

jogosságát, de az elsõ látogatás után sokszor 

megfordultunk Kánban, megismertük az embereket, 

felnõtteket és gyermekeket, magyarokat, németeket, ujjonan

betelepült cigányokat és a látogatások eredményeképpen 

valami megváltozott bennem, mind több és több szubjektív

elem kapcsolódott a ráció elemeihez és amire befejezõdött 

felmérésünk, már másképpen láttam a kérdést, mint a 

hetvehelyi tanács elnöke. Legalább is idõzítésben 

másképpen. A hasonló kistelepülések, ha nincs meg a 

vérkeringésük alapfeltétele, a minden idõben és 

idõjárásban használható út, könyörtelenül elpusztulnak. De 

mikor? És ez a kérdés lényege. Most vagy tizenöt húsz,

esetleg harminc év múlva?!”
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Arany János u. 21. (1975)

Arany János u. 22. (1975)

Arany János u. 35. (1975)

Arany János u. 48. (1975)
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Kán rohamos pusztulásának látványa és közeli végének 

megsejtése arra indította Debitzky Istvánt, hogy 

meglátásait szélesebb kör elé tárja. A Dunántúli Napló 

1975. február 24-én jelent meg írása, amibõl az alábbi 

jellemzõ passzust idézem:

„Ahogy elnézem a ragyogó csupafény januári napsütésben 

Kánt – mintha tavasz lenne; barkát bont a fûz, a som, a 

mogyoró – keresem a választ, társaimmal keressük a 

választ és nem tudunk válaszolni. Ami az érzelmeket illeti, 

önkéntelenül is arra gondolunk, hogy valamilyen céllal 

meg kellene menteni a települést… A szép környezet, 

melyet jogosan illet meg a „festõi” jelzõ, akárcsak Gyûrûfû

esetében önkéntelenül felveti egy kialakítandó üdülõtelep 

gondolatát, de ahhoz is út kell, méghozzá gépkocsival 

járható út, és az épületek alkalmatlanok üdülõ-, akárcsak 

turistaszállók kialakítására.

Mi lesz veled Kán?”
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Tûzoltó szertár (1975)

Arany János u. 11. melléképület (1975)

Tûzhely. (1975)
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Ráday Mihály Unokáink sem fogják látni címû mûsorában 

1989-ben még így beszélt Kánról:

„Az az ember érzése, hogy nem kell Romániáig menni (…), 

nem kell mindig buldózer ahhoz, hogy eltûnjenek a falvak! 

Tessék nézni az értékes, gazdátlan épületeket! Némelyiknek 

már befalazták az ablakát, jön le róluk a vakolat, eltûntek a 

házak homlokzati díszítései, beomlanak a tetõk.”5

Ráday Mihály arról beszélt ebben a mûsorban, hogy egy 

ilyen falu továbbéléséhez az kell, hogy megmaradjon a 

tanácsa, a boltja, az iskolája, ott éljen a tanítója, a patikusa, 

az orvosa, hogy legyen út. Ezek hiú remények voltak már 

akkor is, ha egyáltalán ember lakott volna ott, az már nagy 

dolog lett volna. 

1998-ban Kán újabb fordulóponthoz érkezett. Több mint 

húsz év után újabb építészeti felmérés kezdõdött, ezúttal

egyetemistákkal és ezúttal a falu újjáépítése érdekében.

Az 1977-es helyszínrajz még 49 házszámot tartalmaz, 

amibõl 1998-ban 29 telken álltak épületek.

A mûemléképületek újjáépítésében kiváló referenciákkal 

rendelkezõ százhalombattai BETAFES Építõipari és 

Kereskedelmi Kft. kezdeményezésére megindult a még 

megmenthetõ épületek felmérése és a már elpusztult 

épületek korhû újraépítésének megtervezése a Pécs 

Mûterem Bt. szaktanácsadó közremûködésével. Az 

építészeti irányítást Széll Attila Béla és Gradwohl János 

építészek folytatták. A munkát Buzás Miklós építész-

muzeológus segítette. 

5 Unokáink sem fogják látni… 1989. február 17, 51. adás
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Arany János u. 24. (2006)

Arany János u. 21. (2006)

Arany János u. 19. (2006)

Arany János u. 2. (2006)



26

Kán településszerkezete: hegyközség, egyutcás falu (Arany

János utca), a falu észak-déli irányban, felfelé vezetõ út 

mentén helyezkedik el.

Telekelrendezés: elõudvaros, fésûsen beépített szerkezetû 

település, hosszúkás, háromosztatú házak az utcára 

merõlegesek

Lakóház mögött keresztben az istálló, ahol intenzív

állattartás folyt. Több olyan istállóépület található Kánban 

és a környezõ településeken is, „amelyek lényegesen jobb 

anyagból, erõsebbre és szebbre épültek, mint maguk a 

lakóházak. Íme egy a példák sorából, amely különleges 

tégla-architektúrájával építészeti remekmû.”6

Üdülõfaluként éledt újra Kán. 49 házhelybõl 27 épület van. 

Budapestiek, pécsiek, szentendreiek vették meg az egyik 

részét, a BETAFES Kft. pedig a fennmaradókat. 

Kán jelenkori fénykorának mondott 2000-2003 közötti 

idõszakban számos ötletes programmal és szolgáltatással 

várták a látogatókat.7

Az újra megnyíló istállóban lovasudvar várta az 

érdeklõdõket, ahol egész évben lehetett lovagolni 

(futószáros lovas oktatás, tereplovaglás). Ezen kívül lovas 

kocsikázást, télen lovas szánt szerveztek az érdeklõdõknek.

A gyerekek egész nyáron jelentkezhettek az egy hetes 

lovastáborokba. A gyerekek teljes ellátást kaptak, 

megismerkedhettek a lovak, a lovaglás és a lógondozás 

elméletével és gyakorlatával.

6 Unokáink sem fogják látni… 1989. február 17, 51. adás
7http://209.85.129.104/search?q=cache:LuK313WGc1QJ:www.geocaching.hu (2006.11.06.)
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Arany János u. (2006)

Szabadtéri kemence (2006)

Arany János u. (2006)

Tûzoltó szertár (2006)
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Az Arany János u. 3. sz. alatti ispotályos házban az 

egészségturizmus keretében különbözõ szolgáltatásokkal 

gondoskodtak a test felfrissülésérõl (szauna, pezsgõfürdõ, 

frissítõ. és gyógymasszázs).

A bakancsos turistákat is nagy szeretettel várták a 

tulajdonosok, hiszen Kánt útba ejti a Kék túra vonala. A 

gyalogos megközelítés Bükkösd, Szentkatalin és Gorica 

irányából törtéhet. A kirándulók gyönyörködhettek a Zselic 

és a Mecsek szépségeiben, és a faluba érve kényelmesen 

megpihenhettek.

A faluban számos sportolási lehetõséget alakítottak ki, 

állandó és idõleges jelleggel egyaránt. Focipálya, strand- és

röplabdapálya, lengõteke, pingpong, kölcsönözhetõ 

kerékpár várta a sportolás kedvelõit, ezenkívül a 90-es

évek végétõl minden tavasszal Kánban szervezték meg az 

Országos Terepduatlont a futás és a kerékpár 

szerelmeseinek.

A Káni Kocsma a faluba érkezõk és az ott üdülõk számára 

egyaránt felüdülést és vendéglátást biztosított hangulatos 

kialakításával, házias ízeivel. Kerthelyiségében a gyönyörû

panoráma mellett, akár szabadtéri grillsütésekkel lehetett 

még élvezetesebbé tenni az étkezést.

A falugondnoki hálózat tagja falubuszt biztosítottak a 

vendégek szállításához.

Nyáron minden hétvégén indult Pécsrõl és Orfûrõl járat, 

amely a falut megtekinteni kívánókat elhozta pár órás 

tartózkodásra Kánba.
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Arany János u. 3. (2006)

Arany János u. 2. (2006)

Arany János u. 22. (2006)

Arany János u. 22. (2006)
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Fentieken kívül rendszeresen megszervezték a magyar 

kézmûvesek találkozóját, képzõmûvész táborokat és egyéb 

alkotó- és gyermektáboroknak adott otthont Kán. 2000 

nyarán a Város- és Faluvédõk Szövetsége nyári 

gyerektáborában 40-50 fiatal dolgozott a még felújításra 

váró épületeken.8

A felnõtteknek szánt programokkal párhuzamosan a 

gyermekek szórakoztatásáról a játszóház gondoskodott, a 

különbözõ régi népi játékok, babaház, diavetítések, 

kézmûves foglalkozások és a táncház programjaival. 

Egyéb szervezetek is segítették a falu újjáéledését, a 

Magyarországi Ifjúnémetek Közössége (Gemeinschaft

Junger Ungarndeutschen – GJU) nemzetiségi kötõdése 

miatt is 2003 nyarán elvállalta a temetõ sírköveinek 

rendbetételét, aminek fejében egy kellemes hétvégét 

tölthettek Kán vendégszeretetét élvezve.9

A falu céges összejövetelek, tréningek megszervezésére

ideális helyet nyújtott 20-30 fõs szakmai társaságok 

részére. Elõadásokra, tréningekre a Galériaház biztosítja a 

helyszínt, amelyben a szükséges technikai eszközök 

(diavetítõ, írásvetítõ, mágnes tábla) is megtalálhatóak 

voltak.

A Falusi Turizmus Szövetség minõsítése alapján a 

vendégházak a legmagasabb, 4 napraforgós kategóriába 

tartoztak. A falu vendégházainak befogadóképessége 80 fõ 

volt.

8 Unokáink sem fogják látni… 2000. április 16, 118. adás
9 Neue Zeitung: 29/2003., 13. o.
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A századelõ népi kultúrájának megfelelõ hangulatban, 

faragott bútorokkal vannak berendezve. Mindben jól 

felszerelt konyha, szép fürdõszobák, cserépkályhákkal 

fûtött szobák találhatóak. A házak 4-6-8 személyesek.

Az elsõ néhány virágzó év után a vállalkozás sorsa nem 

úgy alakult, ahogy a tulajdonosok szerették volna, így 

néhány átmeneti év után a falu ma, 2006-ban kezd 

újjáéledni. Néhány állandó lakosa már van a falunak és a 

közeljövõben további családok érkezése várható.



32



33

1. Tézis

Egy hamvaiból feltámasztott településbõl élõ falut kell létrehozni, nem skanzent.
A falumúzeum mesterséges, fülünkben cseng a stockholmi Svéd Múzeum 
bejáratának jóslat-felirata:
„Eljön az idõ, amikor összes aranyunk sem lesz elegendõ megálmodni a múlt idõnek 
képét.”
Kán feltámasztása során alapkoncepció volt, hogy több évtizeddel az elnéptelenedés 
után újból mindennapi élettel teljen meg a község.
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1. Tézis

„A tradíció nem azt jelenti, hogy a hamu fölött õrködjünk,

hanem azt, hogy a lángot égésben tartsuk.”

/Jean James, 1910/

EGY HAMVAIBÓL FELTÁMASZTOTT TELEPÜLÉSBÕL

ÉLÕ FALUT KELL LÉTREHOZNI, NEM SKANZENT.

A legkorábbi skanzenek kultúraközvetítõ szerepet töltöttek 

be. Bár Magyarország volt az elsõ, ahol az 1896-os

Millenniumra az ország összes tájegységébõl felépítettek 

egy-egy jellemzõ házat Budapesten – ezt a kiállítást csak 

idõszakosnak szánták, és 3 év múltán elbontották. 

A legelsõ állandó szabadtéri falumúzeumot Stockholmban

1909-ben alapították és a svédek, a finnek és a lappok 

építkezési szokásait mutatták be. Ezek után szerte 

Európában elterjedtek a népi építészet hagyományait 

megörökítõ falumúzeumok. Ezáltal a népi építészetet 

halálra ítélték, olyan stílusként ábrázolták, aminek már 

csak múltja van. Így váltak a skanzenek egyfajta térbeli 

zárójelekké, melyek funkciójuknál fogva nem adhatnak 

jövõt a településnek, csupán mesterségesen újrateremetik a

múltat. Az egykoron mûemléki házakból múzeumi házak 

lettek.

Mi, tervezõk ezt nem akartuk, egyszerre akartunk Kánnak 

múltat és jövõt adni. A múltat visszaadni, a jövõre pedig 

lehetõség szerint biztosítani.

Kán viharos 20. századi történelme során kétszer is

elnéptelenedett. Elõször a II. világháború utáni 

kitelepítésekkel zúzták szét a majdnem kétszáz éves 
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lakóközösséget. A Kánból mintafalut teremtõ svábok 

helyére érkezõ magyarországi és felvidéki új telepesek 

soha nem tudtak olyan virágzó falut építeni, olyan színes 

életet élni, mint az eredeti tulajdonosok. 

A németek kollektív bûnösséggel vádolása miatt Kán a 

kommunizmus évtizedei alatt is büntetett falu maradt. Erre 

a legjobb példa, hogy soha nem készült el az év minden 

szakaszában jól járható bekötõút. Így a falu megközelítése 

rendkívül nehézkessé vált, az amúgy is hátrányos helyzetû 

zsákfalu egyre inkább elzáródott a külvilágtól. 1978 és 

1998 között szinte néptelenné vált a község, mely már saját 

közigazgatással sem rendelkezett.

Két ilyen tragikus népességelvándorlást nem sok település 

élne túl, a hamu alatt azonban izzott a parázs és 1998-tól

megkezdõdött Kán újbóli feltámasztása.

A falukutatás elvégzése, az eredeti homlokzati kialakítások 

és építészeti értékek megmentése során alapkoncepció volt, 

hogy két évtizedes az elnéptelenedés után újból igazi, 

mindennapi élettel teljen meg a falu.
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A megbízó és a tervezõ sosem gondoltak skanzen 

létesítésére, hiszen az mesterségesen konzerválja a múltat. 

Ezzel szemben a megálmodott XXI. századi Kánba új 

életet lehelne az üdülõfalu-koncepciója.

Kialakulhat egy olyan hely, ahol életvitelszerûen élnek 

emberek.

Egy olyan hely, amely sokak számára újból az otthont és az 

életet jelenti. Olyan életet, amely tisztában van a múlt 

örökségével. Kán vészterhes és konfliktusokkal szabdalt 

XX. századi történelmével.

Egy olyan hely, ahol el lehet mondani másoknak, mi 

történt és ott lehet folytatni az életet, ahol a történelem 

viharai zátonyra futtatták. 

Egy olyan hely, ahol az elüldözöttek ismét magukra 

találhatnak.

Egy olyan hely, ahol a tradíciókat autentikusan megõrzi az, 

akinek a lángot életben kell tartania.
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Arany János u. 48.

Présház

Arany János u. 35.
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2. Tézis

A házak arca elárulja a település történetét.
Kán arca mindig mást árult el az elmúlt évtizedben.
Elsõ káni látogatásunkkor szinte a madár sem járt már erre két évtizede.
De mégsem volt kihalt a falu.
A múlt tanúiként, mint õsöreg, csontsovány, ösztövér emberek, ott álltak a Házak.
1998-ban, a rekonstrukciós munkálatok megkezdése elõtt a káni házak arcára vésve 
megpillantottuk a múlt borzalmait. A málló vakolat, mint pergõ könnycseppek, a 
hiányos cserepek, mint kihulló hajszálak és a roskadozó gerendák, mint megtört 
gerincek festették elénk a német és az orosz megszállás idõszakait.
A múltbarévedõ felújítás azután újra visszavarázsolta a homlokzatokra a letûnt idõk 
bölcsességét.
Jókedvû, idõlegesen lakott üdülõfaluvá lett Kán néhány esztendõre.
Mûködött a kultúristálló, a mûvelõdési ház és megrendezték a házak fehér falára 
vetített Káni filmfesztivált is.
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2. Tézis 

„A népi házak olyanok, mint a népdal dallama: 

évszázadok messzeségét hordozzák.” 10

/Szigetvári János/

A HÁZ HOMLOKZATA OLYAN, MINT AZ EMBER ARCA:

VONÁSAI ELÁRULJÁK AZ EGÉSZ TELEPÜLÉS TÖRTÉNETÉT.

Kán vonásai évrõl-évre mindig másról árulkodtak az elmúlt 

évtizedben.

1998-as elsõ káni látogatásunkkor szinte a madár sem járt 

már erre két évtizede.

Mégsem volt kihalt a falu.

A múlt tanúiként, mint õsöreg, csontsovány, ösztövér 

emberek, ott álltak a Házak. 

A rekonstrukciós munkálatok megkezdése elõtt a káni 

házak arcára vésve megpillantottuk a múlt borzalmait. A 

málló vakolat, mint pergõ könnycseppek, a hiányos 

cserepek, mint kihulló hajszálak és a roskadozó gerendák, 

mint megtört gerincek idézték elénk a német és az orosz

megszállás idõszakait. Némelyik épületre csak az égbolt 

borult tetõként, másiknak a teljes hátsó fala megroskadt és 

beszakadt, de mégis büszkén álltak az embermagasságú 

gazban. Arra vártak, hogy majd jön valaki, aki kiszabadítja 

õket.

Igazuk lett.

A BETAFES Kft. jóvoltából megkezdõdött a múltba 

tekintõ felújítás, mely visszavarázsolta a homlokzatokra a 

letûnt idõk bölcsességét. Ismét kirajzolódtak a régi 

10 Szigetvári János: A magyar népi építészet, hagyományok. In: Könyv az építészetrõl. A tervezés 
gyakorlata I. Szerk.: dr. Bachman Zoltán (1998), JPTE University Press, Pécs, 657. o.



41

vonások, kisimultak a ráncok és elõtûntek a svábokra 

jellemzõ építészeti megoldások. 

2000-ben egy megfiatalodott, jókedvû, a jövõben bizakodó 

és idõlegesen lakott üdülõfaluvá vált Kán. Villogó fogsorú, 

hófehér tornácokon cikázott a napfény és a tervezõk az 

újjáépítésben résztvevõkkel jólesõ mosollyal szemlélték az 

egyedi, 60°-ot bezáró tetõket és a változatos mintákat 

felmutató farkasfogas homlokzatdíszeket.

Ez a meredek tetõzet a sváb építészet egyik jellegzetessége. 

Rájöttek, hogy ilyen megoldással kétszintes padlás 

alakítható ki.

Megújult és újból mûködött a téglahomlokzatú kultúrpajta, 

ahová visszaköltöztek régi patás lakói is.

Ismét várta vendégeit a mûvelõdési ház, ahová olyan 

hangosító-berendezés és keverõpult került, amilyet még 

városi szórakozóhelyeken sem találunk. 

Az egykori ispotályos ház pedig a kényelem központjává 

fejlõdött, ahol várták a szaunázni és pezsgõfürdõzni vágyó 

vendégeket.

Így vált Kán az ezredfordulóra újra lakott településsé, 

melynek épületeit sikerült helyi védelem alá vonni és olyan 

látogatott kultúrcentrummá, ahol lehet terepkerékpár-

versenyt rendezni, ahol 1998 óta évente megrendezik a 

Káni Filmfesztivált, a filmeket a házak fehér falára vetítve, 

ahol lehet szüreti mulatságokat tartani több száz érdeklõdõ 

részvételével.

Egykori házaikba visszaköltözõ emberek – mert erre is 

akadt példa – történeteivel aztán tényleg a helyére került

minden. A házak megifjodásával a bentlakók is 

megfiatalodtak, ahogyan felidézték üldöztetésük idõszakát. 

És milyen boldogság áradt feléjük, hogy újra a régi hajlék 

hajlott fejükre. Az építészet nemes feladata egyben: 
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hajlékot teremteni másoknak, otthonnal ajándékozni meg 

az építeni vágyót. Mert mi is a hajlék tulajdonképpen? 

Deme Tamás egyetemi adjunktus így ír errõl: 

„Az ember – ha több, mint sorszám – keresi a képmására 

teremtett arcot. A hajlékában is. Ha van neki. 

HAJLÉK – ez valami más. Hajlék – ez a szívemnek kedves 

szó a lakásra utal(…)De akinek „van füle a hallásra” – a

nyelv szeretete beléhallja a „hajlítást” is, ami a dolog 

természete szerint az õsi keleti sátorház, a vesszõfonatú 

esõvidék és más természetes lakóhelyek 

„könnyûszerkezetes” technikájából, elkészítési módjából 

ered.. A hajlék nem a tömegé. A hajlék - a „miénk”. 

Személyes és rám méretezett, akárcsak a közösség, amely 

ismeri arcomat, természetemet.” 11

A fentiek is alátámasztják, hogy nincs annál nagyobb 

öröm, amikor az építész nem csak egyszerûen adja, hanem 

visszaadja valakinek régen elveszettnek hitt hajlékát, ahol 

ifjúkorának évei zajlottak, ahol az élete egy jelentõs 

szakaszát leélte. Így talán a „kizökkent idõ” visszatalál régi 

medrébe és ahogy a régen elveszettnek hitt 

homlokzatdíszek visszataláltak a falakra, a régen 

elveszettnek hitt történetek tudói is visszataláltak 

szülõfalujukba.

11 Deme Tamás:…ami történik, és ami van…Tanulmányok  a mûvészetpedagógia és a mûvelõdés körébõl. 
Szent Gellért Kiadó - Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 1994, 267. o.
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Arany János u. 41. (2006)
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3. Tézis

Az építész minden évben legalább egy olyan helyre látogasson el, ahol azelõtt még 
nem járt. Így nyerhet elég inspirációt, alkotó erõt, amivel a következõ idõszak 
hétköznapjaiban elboldogulhat. Az alkotó energiát az új helyek, frissen megismert 
épületek, hangulatok töltik fel.
Kán olyan hely volt, amely évrõl-évre más és más arcát mutatta.
Minden évben új helyre látogattam el, attól függõen, hogy 1998-ban, 2000-ben, 2003-
ban, vagy éppen 2006-ban utaztam el a községbe.



46

3. Tézis

„Hull egy csillag – ki hull utána?

Huny egy üszök – ki fúj ma rája?

Sír a parázs – ki lenne lángja?

Kihúny egy eszme – ki gondol rá ma?

Messze fogy egy nép – ki megy utána?

Ki indul innen – nem õshazába, 

Csak e távoli – mai hazába?”

/Váci Mihály/

EGY ÉPÍTÉSZ MINDEN ÉVBEN LEGALÁBB EGY OLYAN

HELYRE LÁTOGASSON EL,

AHOL AZELÕTT MÉG NEM JÁRT.

A tanácsot megfogadva, így nyerhet elég inspirációt, 

alkotóerõt, amivel a következõ idõszak hétköznapjaiban 

elboldogulhat. Az alkotó energiát az új helyek, frissen

megismert épületek, hangulatok töltik fel.

Kán olyan hely volt, amely évrõl-évre más és más arcát 

mutatta.

Minden évben új helyre látogattam el, attól függõen, hogy 

1998-ban, 2000-ben, 2003-ban, vagy éppen 2006-ban

utaztam el e községbe.

Az évektõl függetlenül Kán minden évszakban más és más 

arcát mutatta. Fenségesek voltak a káni telek, amikor a 

hófehér vakolattal egybeolvadtak a havas tetõk. Az egész 

falu a népi építészet letisztultságát, egyszerû nemességét 

mutatta. A tavaszok megmutatták a környezõ táj szépségét 

és csodálatos nyugalom borult a tájra, ahogyan minden 

zölddé változott. Nyaranta az emberszótól hangos utca 
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ivódott mélyen belém, amikor újra visszarepültünk az 

idõben jó kétszáz évet, amikor még több száz ember lakott 

a településen. A Káni Kocsmában töltött nyáresték, 

melyekhez a körítést a tücskök szimfóniái adták, 

felejthetetlenek. Az õsz pedig a maga ünnepélyességével 

paradox módon a káni temetõt is barátságos hellyé 

varázsolta, ahol a szelídgesztenye vadul szúró héját taposva 

elmerülhet az ember a százéves sírkövek gótikus 

feliratainak silabizálásában. 
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Arany János u.

Arany János u. 3.

Arany János u. 25.

Arany János u. 14.
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4. Tézis

„és most már azt hiszem, hogy nincs igazság,
már azt, hogy minden kép és költemény,

azt, hogy Dsuang Dszi álmodja a lepkét,

a lepke õt és mindhármunkat én.”

/Szabó Lõrinc/

Az idõ múlásával az építészt formálják a házai. Az építész hasonul (de nem 
meghasonul), hozzánemesedik azokhoz az épületeihez, melyekkel sok idõt töltött 
együtt.
A tervezési folyamatban van egy pillanat, amikor már nem a tervezõ formálja az 
épületet, hanem az épület formálja a tervezõt.
Kánnal több alkalommal jártam úgy, hogy hirtelen arra eszméltem, hogy milyen 
mélyen megérint lelkileg a falu újjászületése.
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4. Tézis

Szabó Lõrinc

Dsuang Dszi álma

Kétezer évvel ezelõtt Dsuang Dszi,
a mester, egy lepkére mutatott.

- Álmomban – mondta – ez a lepke voltam,
és most egy kicsit zavarban vagyok.

- Lepke – mesélte – igen, lepke voltam,
s a lepke vígan táncolt a napon,

és nem is sejtette, hogy õ Dsuang Dszi…
És felébredtem… És most nem tudom,

most nem tudom – folytatta eltûnõdve -,
mi az igazság, melyik lehetek:

hogy Dsuang Dszi álmodta-e a lepkét
vagy a lepke álmodik engemet? –

Én jót nevettem: – Ne tréfálj, Dsuang Dszi!
Ki volnál? Te vagy: Dsuang Dszi! Te hát! –

Õ mosolygott: - Az álombeli lepke
épp így hitte a maga igazát! –

Õ mosolygott, én vállat vontam. Aztán
valami mégis megborzongatott,
kétezer évig töprengtem azóta,

de egyre bizonytalanabb vagyok,

és most már azt hiszem, hogy nincs igazság,
már azt, hogy minden kép és költemény,
azt, hogy Dsuang Dszi álmodja a lepkét,

a lepke õt és mindhármunkat én.
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A TERVEZÉSI MUNKA ELÕREHALADTÁVAL AZ ÉPÍTÉSZT

VALAMENNYIRE

A MAGUK KÉPÉRE FORMÁLJÁK A HÁZAK.

Az építész hasonul (de nem meghasonul), hozzánemesedik 

azokhoz az épületeihez, melyekkel sok idõt tölt együtt.

A tervezési folyamatban van egy pillanat, amikor már nem 

a tervezõ formálja az épületet, hanem az épület formálja a 

tervezõt.

Kánnal több alkalommal jártam úgy, hogy hirtelen arra 

eszméltem, hogy milyen mélyen megérint lelkileg a falu 

újjászületése.
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A legfontosabb és legértékesebb épületek rövid leírása:
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Arany János u. 2.
hrsz.: 519

Széles ereszes háromosztatú
középbejáratos épület. Kétállószékes 
tetõszerkezete másodlagos anyagból 
készült. Pólyás födémét 
mestergerendával erõsítették. Az épület 
padlásterét tárolásra alakítottak ki. 
Egykori szabad kéményének nyomai 
még láthatók. Homlokzati vakolatdíszei 
megõrizendõk. Az épülettel szemben 
egykori kovácsmûhely található, 
melynek utolsó felújítását soha nem 
fejezték be. Falazata tömés, melyet 
vályog és égetett téglával pótoltak, 
födéme pólyás, tetõszerkezete szarufás, 
kötõgerendás. Egykori részben 
alápincézett keresztben álló pajtájának 
kõ alapjai még állnak. Ennek az 
épületnek a helyére épült az L alakú 
szaunaház, melynek kialakításakor 
igyekeztünk a falu összképébe 
beilleszkedõ épületet létrehozni. Az 
udvar felé nézõ homlokzata 
kõburkolatú, míg hátsó vakolt része
fehérre meszelt.
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Arany János u. 3.
hrsz.: 518

Az eredetileg széles ereszes épületet 
utólag fa tornáccal bõvítették. Alaprajza 
háromosztatú, középbejáratos. Az utcai 
szoba alatt dongaboltozatos pince 
helyezkedik el. Egykori kereszt pajtáját
elbontották. Az épület hátsó 
homlokzata frissen átalakított. A ház 
mögött fa szerkezetû kút található. A 
lakóépületrõl homlokzati felmérés 
készült. Oldalhatáros beépítés, a ház a 
telek északi oldalán helyezkedik el. A 
ház vége mögött egykor a telken
keresztben elhelyezkedõ nagy 
gazdasági épület állt. Az eredetileg 
széles ereszes épületet késõbb fa 
tornáccal bõvítették. Az eredetileg 
háromosztatú, középbejáratos 
lakóépület kb. az 1890-es években 
épülhetett. A felújítás és bõvítés után 
jelenleg étteremként üzemel. A 
munkálatok során törekedtek az eredeti 
állapotok visszaállítására. Az utcai 
helyiség alatt dongaboltozatos pince 
helyezkedik el. Utcai homlokzata 
vakolatkeretes tükrös kialakítású.
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Arany János u. 6.
hrsz.: 515

Az egykori T alaprajzú nagy méretû 
gazdasági épületét elbontották. A 
megmaradt vályog falazatos, tégla 
pilléres tornácú háromosztatú 
középbejáratos alaprajzú épületnek 
kétállószékes meredek tetõszerkezete 
van. A tetõre különösen érdekes, nem 
csak a megmaradt szabadkémény miatt 
hanem az egyedi osztott padlástere 
miatt is. A kötõgerendákra dorongokat 
helyeztek, ezzel határolva le a tároló 
szintet. A fölszinti osztó falak fölött a 
tetõtérben is favázas osztást alakítottak 
ki. Az épület hátsó része ledõlt, 
valamikor egy negyedik helyiség 
állhatott itt, ami az elsõ szabadkémény 
lepadlásolása után kialakított új 
szabadkéményes konyha lehetett, kb. 3-
3,5 méteres mérete is ezt igazolja.
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Arany János u. 8.
hrsz.: 513

Valószínûleg osztozkodás során 
kialakított apró telken a tulajdonosok 
tömésfalazatos házat létesítettek. 
Alaprajza háromosztatú, 
középbejáratos. Hátsó szobájának fele 
elpusztult, az új épületet új fallal zárták 
le. Konyhája szabadkéményes, 
tetõszerkezete dõltszékes kialakítású.
Kétablakos utcai homlokzatát az 
ötvenes években háromszárnyú 
kapcsolt gerébtokos ablakkal alakították 
ki.
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Arany János u. 17.
hrsz.: 571

Oldalhatáros beépítés, a ház a telek 
északi határán helyezkedik el. A ház 
vége mögött a telken keresztben 
elhelyezkedõ nagy, jó állapotban lévõ 
látszó tégla falazatú gazdasági épület 
áll, ami jelenlegi rendeltetése szerint 
mûvésztelepként mûködik. A 
lakóépület alaprajzi elrendezése: 
négyhelyiséges. Az elsõ szoba és 
konyha vályog falazata elé tégla 
szerkezetes, mellvédes, fa gerendával 
záruló tornácot építettek, kb. 1910- es
évek után épülhetett. Az épületnek már 
kevésbé meredek tetõszerkezete van. 
Utcai homlokzata vakolatkeretes tükrös 
kialakítású. Az épület elõtt fém kerítés 
húzódik.
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Arany János u. 22.
hrsz.: 566

Korábbi paraszt portát a negyvenes 
években alakították iskolává, amikor a 
falu közepén álló épület már végleg 
használhatatlanná vált. Az iskola 
elköltözése után ma újra lakóépületként 
használják.
Az utcafronti lakóház vályog falazatos, 
kõ lábazatú L alakú épület, mely városi 
mintára készült. A mostani felújítást 
igyekeztek úgy végrehajtani, hogy a 
meglévõ értékek ne sérüljenek. Az 
épületnek már kevésbé meredek, az 
utcával párhuzamos gerincû 
tetõszerkezete van, fedése hódfarkú 
cserép. A felújított vályog-tégla
melléképületben jelenleg istálló 
mûködik.
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Arany János u. 25.
hrsz.: 559/2

Oldalhatáros beépítés, a ház a telek 
nyugati oldalán helyezkedik el. A 
lakóépület alaprajzi elrendezése: A 
második világháború elõtt  egy tûzvész
után újjáépített vályog falazatos, kõ 
lábazatú, L alakú épület mellé fa 
oszlopos, fûrészelt mellvédes tornácot 
építettek. Az épületnek már kevésbé 
meredek új tetõszerkezete van. Utcai 
homlokzata vakolatkeretes tükrös 
kialakítású. A hátsó udvarban új, 
vakolatlan tégla- fa disznóól található.
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Arany János u. 35.
hrsz.: 546

Oldalhatáros beépítés, a ház a telek 
északi oldalán helyezkedik el. A 
lakóépület alaprajzi elrendezése: 
háromhelyiséges. A vályog falazatos, 
kõ lábazatú épület elé vályog
szerkezetes mellvédes, fa gerendával 
záruló tornácot építettek. Kb. 1890-es
évek után épülhetett, azóta többször 
került átalakításra, így most az 
épületnek már kevésbé meredek és
meglehetõsen új tetõszerkezete van, 
fedése hódfarkú cserép. Az épület hátsó
része alatt pince található.
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Arany János u. 41.
hrsz.: 538

1928-ra datált két utcai szobás épület. 
Homlokzatait mérhettük csak fel. Késõi 
nagygazda ház, melynek utcai 
homlokzata városi elõképeket követ, sõt 
a falusi átlaghoz képest igen naprakész, 
szecessziós hatásokat mutat. A 
lakóépület végében elhelyezkedõ 
szabadkéményes konyhában található 
az egyetlen megmaradt 
tüzelõberendezés. Ez a kombinát a 
padlószintre épített kemencébõl, mellé 
falazott takaréktûzhelybõl és katlanból, 
a kemencére épített kis kemencébõl áll. 
A gazdasági épületeket részben 
elbontották.
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Arany János u. 48.
hrsz.: 525.

Szabadon álló beépítés, a ház a telek 
közepén helyezkedik el. A lakóépület 
alaprajzi elrendezése: háromhelyiséges. 
A vályog falazatos épület elé fa 
oszlopos  fa gerendával záruló tornácot 
építettek.. Kb. az 1890-es évek után 
épülhetett, erre utal a meredek 
tetõszerkezet, amelynek fedése 
hódfarkú cserép. Utcai homlokzata 
vakolatkeretes tükrös kialakítású.
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Arany János u. 49.
hrsz.: 524/1

Oldalhatáros beépítés, a ház a telek 
északi oldalán helyezkedik el. A ház 
vége mögött egykor a telken keresztben 
elhelyezkedõ nagy gazdasági épület 
állt. A lakóépület alaprajzi elrendezése: 
háromhelyiséges. A vályog falazatos,
kõ lábazatú, eredetileg széles ereszes 
épület elé tégla szerkezetes, mellvédes, 
fa gerendával záruló tornácot építettek. 
Kb. az 1890-es évek után épülhetett, 
erre utal a rendkívül meredek tetõ, 
melynek fedése hódfarkú cserép.
Utcai homlokzata vakolatkeretes tükrös 
kialakítású.
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5. Tézis

„Mélységes mély a múltnak kútja” /Thomas Mann/

A mûemlékvédelemmel foglalkozó építész négy dimenzióban él.
Amit elnyelt a múlt, azt a jövõnek állítja helyre.
Az építészet iránytû a térhez, a történelem iránytû az idõhöz, a mûemlékvédelem 
pedig mind a négy dimenzióban járatossá tesz.
A falu egészének helyi védelem alá helyezésével sikerült Kán múltjának egy nagy 
szeletét átmenteni a jövõbe.
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5. Tézis

„Mélységes mély a múltnak kútja”

/Thomas Mann/

A MÛEMLÉKVÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ ÉPÍTÉSZ NÉGY

DIMENZIÓBAN ÉL.

Az építészet iránytû a térhez, a történelem iránytû az 

idõhöz, a mûemlékvédelem pedig mind a négy 

dimenzióban járatossá tesz. 

A mûemlékvédõ a jövõnek állítja helyre azt, amit elnyelt a 

múlt.

A falu egészének helyi védelem alá helyezésével sikerült 

Kán múltjának egy nagy szeletét átmenteni a jövõbe.

A mûemlékvédelem egyben idõutazás.

Kán- idõutazás.

A kutatással nem csak az építészet, de az itt élõ emberek 

élete, életvitele, szokásrendszere, kultúrája és 

gondolkodásmódja is ismeretessé vált elõttünk.

Ezt az élményt úgy tehetjük közösségi élménnyé, ha minél 

több emberrel megismertetjük Kán község történetét és 

kálváriáját. Bízunk abban, hogy sikerül az õ lelkük egy

darabkáját is pozitívabb irányba fordítani. 

Építészként legfõbb célom az, hogy a gyermekeim számára 

továbbéljek a házaimban is. Az építész hidat képez múlt, 

jelen és jövõ között.
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Arany János u. 49. (1967)

Arany János u. 49. (1975)

Arany János u. 49. (1998)

Arany János u. 49. (2006)
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6. Tézis

Kán – remetefalu.
Kánnak fantasztikus történetei vannak.
A falukutatással nemcsak az építészet, de az itt élõ emberek élete, szokásrendszere, 
kultúrája és gondolkodásmódja is ismeretessé vált elõttünk.
Ezt az élményt úgy tehetjük közösségi élménnyé, hogy sikerül az õ lelkük egy 
darabkáját is pozitívabb irányba fordítani.
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6. Tézis

„De Tûz és Tûz, én ifjú testvéreim,

Jaj, a Tüzet ne hagyjatok kihalni,

Az Élet szent okokból élni akar 

S ha Magyarországra dob ki valakit,

Annak százszorta inkább kell akarni.”

/Ady Endre: A Tûz márciusa/

AZ ÚJJÁÉPÍTÉS EGYBEN KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKTEREMTÉS.

Kán – remetefalu.

Ez a kis eldugott falu, mint egy hamu alatti gyémánt, 

remeteként él a Mecsek dombjai között némán.

Érdemes néha elzarándokolni hozzá, leülni a lábazatához 

és hallgatni a történeteit.

Édesbús, tanulságos, katarzist okozó és megrázó történetei.

Mert Kánnak fantasztikus történetei vannak.

Elmeséli milyen stációkon keresztül jutott el mostani 

állapotába.

Legutolsó látogatásunkkor, 2006 októberében úgy éreztük, 

elátkozott faluban vagyunk, mely idõrõl-idõre

elnéptelenedik. Mire a falu végére értünk, jobb lett a 

kedvünk, mert találkoztunk az újrainduló élettel, a 

kultúrpajta és a káni pékség környékén.

A stációkon egyre feljebb jutva látjuk már a Golgotát és 

érezhetõvé válik a feltámadás. Úgy járunk, mint a kisvirág, 

melynek gyönge élete utat tör az elszáradt kórókon 

keresztül.

Egy fõnixmadárszerûen új életre kelõ község sosem halhat 

meg.
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Káni lakosok. (1957)

Káni találkozó. (2004)

Káni harangtorony. (2006)
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Konklúzió

Az elmúlt nyolc évben sokat jártam Kánban. Gondolatban 

is. Munkatársaimmal együtt tanúja és tevékeny részese 

voltam egy kipusztulásra ítélt település újjáéledésének. 

Mi, férfiak csupán láthatjuk, de sosem élhetjük át a szülés 

gyönyörûségét. De Kánban megtapasztalhattuk azt a 

felemelõ érzést, hogy életet adhattunk egy falunak. 

A mûemlékvédelem egyben gyógyítás. Az építész, mint 

egy jól képzett orvos, sebészi beavatkozást végez a tájakon 

ejtett sebeken. Mindegy, hogy ki ejtette ezt a sebet, emberi 

kéz vagy Idõ uraság a maga sosem rozsdásodó vasfogával, 

a hozzáértõ építész úgy távolítja el az üszkösödõ tályogot, 

hogy a múltból idelátogató lelkek elégedetten néznek körül 

a feltámadó faluban.

Hiszen azzal, hogy nem bontottuk el, és nem kárhoztattuk 

falumúzeumi létre az egykori épületeket, jövõt adtunk az 

egész településnek. A múltbéli értékek újrateremtésén 

kívül alapot teremtettünk az újrakezdéshez. Olyan 

értékeket találtunk és mentettünk meg az enyészettõl, 

amelyeket érdemes megismernie minden városi embernek. 

Ezek az értékek ugyanis a tájba illeszkednek és nem a 

múzeumba.
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A skanzenszerû megoldást helyettesítõ másik lehetõségrõl 

így ír Szigetvári János:

„A másik megoldás az „In situ”, „helyben való megõrzés”. 

Tehát ott, ahol van – de új rendeltetést adva, ahol az 

eredeti nem maradhat meg (ez fõleg a lakóházakra 

vonatkozik), de nem múzeumként, hanem a jelen élet 

vérkeringésébe bekapcsolva, sõt a vidéki falusi élet 

szépségeit hirdetve és a jelen építõmestereinek példát 

mutatva, hogy hogyan lehetett egyszerû anyagokból, de 

mûvészi fokon építeni.”12

A sors különös játéka, hogy Szigetvári János pontosan 

születésem évében, 1967-ben járt elõször Kánban, hogy 

felmérje a falu épületeit. 2007-ben lesz negyven éve, hogy 

ennek a különös történetû falunak a megmentésére tett 

erõfeszítések megkezdõdtek. 

Azóta is elcsodálkozom, hogy micsoda emberi és szakmai 

alázat kellett mindahhoz, hogy a halálra ítélt romos Kánból 

a mai faluképet felépíthessük.

Elõdeink és tanítóink emberi nagyságát dicséri az, hogy 

meghallották a haldokló és gazban fuldokló falu utolsó 

segélykiáltásait, hogy meglátták a szépséget a gyûrött, 

ráncos és szakadt köntös alatt.

Szakmai alázatukat pedig az dicséri, hogy nekiláttak a 

romos épületekbõl újra lakható házakat kialakítani. Az 

építész kissé elemelkedik a hétköznapi lét síkjáról, amikor 

már nem a mindennapok gondjaival küzd. Ekkor a 

tervezési díj csupán sokadrangú szempont, megnyílik a 

lélek kapuja és táncra perdülnek az angyalok az égben. 

12 Szigetvári János: id. m. 667. o.
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Azok az angyalok ropják a leghangosabban, akik 

valamikor Kánról származtak el az elmúlt kétszáz évben. 

Õk a legboldogabbak, mi csak felnézünk az égre és szinte 

érezzük, hogy könnyeik fürösztik az arcunkat. Valójában 

ezek a könnyek tisztítják meg a házakat a múlt bûneitõl és 

minden feketeségtõl, amit ráhordtak az évtizedek. Amikor 

már ragyogóan fehérre vakolva kápráztatott el minket az 

újjáteremtés gyümölcseként létrejött Kán, a falu is 

visszanyerte eredeti lelkületét. Ezzel együtt mi is 

visszanyertük lelki egyensúlyunkat. A világban valami újra 

átkerült a Jó serpenyõjébe és megint kevesebb súlyt 

képvisel a Rossz.

Kánt érdemes felkeresni annak, aki katarzist akar átélni.

Kánt érdemes felkeresni annak, aki a történelmünkkel 

kíván ismerkedni.

Kánt érdemes felkeresni annak, aki szép és egyedi 

épületeket szeretne látni.

Kán nem csak építészeknek szerezhet örömet, azoknak is 

érdemes felkeresniük, akik egyszerûen csak 

kikapcsolódásra vágynak Baranya ezen hegyekkel és 

dombokkal körülvett bölcsõjében.

Kánt azoknak is érdemes felkeresniük, akik egyszerûen 

csak szeretnek szelídgesztenyét gyûjteni egy kihalt 

temetõben, vagy papírhéjú diót szedegetni az úttesten, akik 

szeretnek olyan emberekkel találkozni, akik számára lelki 

béke visszaköltözni egy ilyen, a történelem viharos 

tengerén háromszor zátonyra futott településre.

Kán mementó. Kán önmagában érték.

A falu ma már értéket teremt és értékrendet mutat.

Ezek az értékek közös értékeink.

Ismerjük meg, és vigyázzunk rá, hogy ne történhessen meg 

vele ugyanaz, mint az elmúlt évtizedekben.
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