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Vajdaság népi építészetének jellegzetes dekorációja a napsugaras oromzat. 
Ezeket a fűi-falakat" nemcsak a véges házak oromzatának lezárására használták, 
hanem azoknál a fordított házaknál is, ahol a tűzvég az utcáról jól látható volt. 

A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet megalakulása óta - 1981-
től - folyamatosan dokumentációt készített ezekről az oromzatokról, és ez 
alatt a rövid idő alatt azt tapasztaltuk, hogy évről évre bontják ezeket a régi 
díszes házakat. Emiatt döntöttünk úgy, hogy 1986-ban elkészítjük a Bácská
ban még álló napsugaras házak jegyzékét, és ez alkalommal valamennyit le is 
fényképeztük. 

Ennek az anyagnak az alapján határoztuk meg azután a bácskai és bánsági 
napsugaras házak néhány vonását. 

1. A napsugaras oromzatok kialakulása 

A napsugaras oromzatok elterjedése szorosan kapcsolódik a fűrészelt deszka 
megjelenéséhez, a fűrésztelepek elterjedéséhez. Európában az első ilyen fűrész
telepek a XVIII . század és a X I X . század fordulóján, Vajdaságban hetven évvel 
később, a múlt század végén a nagyobb gőzmalmok kiegészítő tevékenysége
ként létesültek. Dudás Gyula vármegye-monográfiájának tanulsága szerint 
1896-ban három nagyobb teljesítményű üzem működött az akkori vármegye 
területén. Kisebb üzemek már korábban is üzemelhettek a nagyobb települése
ken, hiszen a monarchia területén éppen Bácskában jelennek meg az első gőz
géppel működő cséplőgépek. A fűrésztelepek a múlt század nyolcvanas évei
ben szaporodnak el ezen a területen; a századfordulón - a statisztikai évkönyv 
szerint - már 141 kisebb-nagyobb fűrészmalom üzemelt itt. A legtöbb fűrész
telep a Tisza menti községekben: Becsén, Kanizsán, Zentán működött. Ebben 
az időszakban három-három nagyobb vállalatról is vannak adataink. Az emlí-
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tett Tisza menti községeken kívül a szabadkai, a cservenkai és az újvidéki fű
résztelep is nagyobb mennyiségű rönkfát dolgozott fel. 

A faanyag a Tiszán érkezett. Ezzel is magyarázhatjuk, hogy épp a Tisza 
menti községekben, Kanizsán és Zentán voltak a legnagyobb fakereskedések. 
A tízes években azonban már kezd visszafejlődni a faipar, és - mint az Bo-
rovszky monográfiájában olvasható - a faüzemek jó része ebben az időszakban 
csődbe jut. Ez a helyzet az első világháború után - az ismert történelmi esemé
nyek miatt - még rosszabbodott, és az egykor virágzó fakereskedelem a vidék 
iparában a perifériára szorult. 

A deszkatűzfalak, mint már a bevezetőben kiemeltük, szorosan kapcsolód
nak a fűrészelt deszka elterjedéséhez: nálunk akkor készítettek ilyeneket, ami
kor viszonylag olcsón hozzájuthatott az építtető az olcsó és jó minőségű fa
anyaghoz. A napsugaras házak Bácskában és Bánátban, tehát akkor készülnek, 
amikor itt is megindulnak a gáterek.* 

A deszkaoromzatokon - ellentétben a vakolatdíszítésű oromfalakkal - rit
kán tüntetik föl az építés idejét. Keltezett oromzatot találtunk: Topolyán 
egyet, Horgoson kettőt, Törökkanizsán egyet, Zentán egyet és Kishegyesen 
egy befejezetlent. Ezeket az épületeket különböző időszakban építették, ennek 
alapján tehát körülhatárolhatjuk azokat az évtizedeket, amikor e tájon a napsu
garas oromzatok készítése szokás volt. A legkorábbi, ma is álló oromzatot 
1882-ben Topolyán készítették, de néhány évvel korábban Harkai Imre topo
lyai építészmérnök elkészítette annak az oromzatnak a dokumentációját, ame
lyet tíz évvel korábban, 1872-ben állítottak fel. A másik múlt századi fűrfalat 
1895-ben Törökkanizsán készítették, a harmadik X I X . századi oromzatot pe
dig Kishegyesen találtuk, de készítésének ideje pontosan nem tudható, mert a 
keltezésnek csak az első két számát rakta rá a néhai ács, tehát 18-at. 

Nemcsak a néhány meglévő, múlt századi napsugaras ház bizonyítja, hogy 
már a nyolcvanas években ismertek voltak ezen a vidéken az ilyen dekorációjú 
épületek, hanem Telecska telepítési körülményei is. A községet Száján lakói
nak kérvényére létesítették 1884-ben. A falu akkori lakói nemcsak a dohány
termesztési kultúrájukat, ö-ző nyelvjárásukat vitték át magukkal az új telepü
lésre, hanem a házaikat is hasonlóan díszítették ki, mint Szajánban. Még napja
inkban is találunk olyan épületeket, amelyeket szajáni szokás szerint meszel
nek be. A ház lábazata sötétkék, és az ablakok belső peremét is kékre festik, ahogy 
azt egykor Szajánban megtanulták. A múlt század végén épített házak egy része 
még napjainkban is áll, a Jovan Jovanovic Zmaj utcát pedig most is Szajáni utcának 
nevezik. A hagyomány szerint ez volt a falu legrégebbi utcája, s itt 1987-ben még 
hét díszes oromdeszkát írtunk össze. Nem valószínű, hogy ezeket az épületeket a 
századfordulón építették fel újból csak azért, hogy új, díszes deszkaoromzatot te
gyenek a régi tűzfal helyére. Meggyőződésem, hogy ezeket az épületeket még a 
múlt század nyolcvanas-kilencvenes éveiben építették, tehát Szajánban már 1884 
előtt kedvelt lehetett a jobb módú gazdáknál a díszes oromzatok készíttetése. 

A fentiekből megállapíthatjuk, hogy a vajdasági napsugaras házakat a múlt 
század hetvenes éveiben kezdik építeni az itteni ácsok. Az alapmotívum a nap, 
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az egyéb díszítőelemeket pedig az itteni mesterek variálták a maguk és megren
delőik ízlése szerint. 

Nemcsak az oromzatok kialakulásáról nincsenek pontos adataink, de nehéz 
behatárolni azt az időszakot is, amíg ezeket készítették. A zentai házakból és a 
horgosi keltezett épületekből arra következtethetünk, hogy legtöbbjüket szá
zadunk első évtizedében szerkesztették, az utolsókat pedig a harmincas évek
ben; ezt a ma is élő nyugdíjas ácsok visszaemlékezéséből tudjuk. Az adai Dóci 
István 1983-ban még rajzot is készített egy díszes oromzatról. A topolyai Ba-
rak István pedig 1989-ben nyilatkozott úgy, hogy a harmicas évek végén még 
maga is készített egyszerűbb napsugaras tűzfalakat. A két idős mester nyilat
kozatát támasztják alá a kisbelgrádi, rogaticai, dusanovói, višnjevači napsuga
ras házak. Ezeket a településeket a húszas években létesítették a szaloniki ön
kéntesek számára, és a helyi lakók visszaemlékezése szerint házaikat a helyi pa
rasztkőművesek és ácsok építették fel az itteni szokások szerint, tehát ezért ke
rülhettek fel a húszas években a dobrovoljac falvak házaira is a napsugaras 
oromzatok egyszerűbb változatai. 

Vajdaság népi építészetének öt-hat évtizedig volt jellegzetes díszítőeleme a 
díszes lécekből kirakott deszkaoromzat. Ezeket mindig a helyi ácsok készítették, 
mert valamennyi községben egyéni variációkat találtunk, néhány apróbb részlet
kidolgozásban minden tűzfal egyedi megoldásokat is tartalmaz, de községenként 
megvan a helyi jellegzetesség, éppen ezért nem feltételezhetjük, hogy ezeket na
gyobb településen, fatelepeken vásárolták meg az egykori építtetők. 

2. A napsugaras oromzatok vajdasági elterjedése 

Néhány évtizeddel korábban falvainkban lényegesen több ilyen díszes desz
kavég állt. A tűzfalakat sajnos nemcsak akkor bontják ki, ha a házat átépítik, 
hanem akkor is, ha annak néhány eleme elkorhad. Ilyenkor sohasem javítják 
meg, hanem kidobják, és a helyét kitéglázzák. Ennek hatására az egész épület 
megváltoztatja küllemét, elveszíti korábbi szépségét. A napsugaras oromzatok 
meglétére nemcsak a még álló tűzfalak utalnak, hanem a díszes kapuk, a rácsos ka
puk, amelyek közvetetten utalhatnak az egykori lécekből készített tűzvégekre is. 

Bácskában Szabadka és Topolya vonaláig általános gyakorlat volt a napsuga
ras oromzatok alkalmazása. Szabadkán napjainkban már csak három ilyen 
épület áll, de a környező településeken, Bácsszőlősön, Csantavéren, Nagyfé
nyen máig szép variánsok dokumentációját készítettük el. Topolyán és Bajsán 
gyakoriak voltak az ilyen tűzvégek, de a két településtől nyugatra már nem ta
láltunk egyetlen napsugaras fűrfalat sem. Kivételt Telecska képez, de ennek 
okára már korábban kitértünk. Topolyától délre Kishegyesen is gyakori lehe
tett korábban a díszes oromfal, de Lovéenacon, Feketicsen már csak a kis
kapukon áll a típusmeghatározó napsugár. A Tisza mentén Mohóiig talál
ható nagyobb számú díszes deszkatűzfal, az ettől délre eső községekben kuta
tásunk idején csak néhányat vettünk számba: Csurgón például csak egyet, 
Temerinben hármat, de az utóbbiak nem tartoznak a legelterjedtebb változatok 
közé. 



Bánátban a Tisza mentén voltak nagyobb számban napsugaras oromfalak. 
Korábban Kikindán is kedveltek lehettek, de napjainkra ezeket már mind le
bontották. Bánátban Törökbecsén volt még gyakori a házak ormának napsuga
ras dekorálása. Korábban elszórtan több helyen alkalmazhatták ezt a díszítési 
módot, mert a dél-bánáti Dolovón a kiskapukon ma is megfigyelhetők az 
oromzatok motívumai, a rekeszes beosztás. 

Nemcsak Bánátban és Bácskában volt kedvelt az oromzatok ilyenfajta ki
képzése, hanem Szerémségben is. Itt azonban nemcsak az utca frontján, a háza
kon állt, hanem a nagyméretű górék végfalát is hasonlóan díszítették ki, mint a 
mi vidékünkön a házak tűzfalát. Régebben azonban a házakon is megvolt a 
napsugaras motívum. A szerémségi variánsokon a felület kitöltésében találunk 
különbségeket, itt kisebbek a rekeszek, mint a Tisza-vidéken, de a típusmegha
tározó napsugár itt is megegyezik az észak- és közép-bácskai variánsokkal. 

Vajdaságban tehát a Tisza vonalától keletre és nyugatra terjedtek el a napsu
garas házak (1. ábra). Minden bizonnyal Szeged volt a központ, ahonnan elter
jedtek, de nem kizárólag a szegediség meghatározója az oromzat. A zentai, to
polyai változatok minden bizonnyal hasonlóan fontos szerepet játszottak a 
közvetítésben, mint a szegedi változatok. Hogy ez belső fejlődés eredménye is 
lehetett ezen a vidéken, erre a szerémségi variánsok utalnak. 

Gilyén Nándor a népi építészet alkotóereje utolsó megnyilvánulásának te
kinti az oromzatok ilyenfajta megmunkálását, és széles körű elterjedését a ma
gyar nyelvterületen belső fejlődés eredményének tartja. 

3. Díszítőelemek 

A legegyszerűbb napsugaras házon az egész oromzatot a nap sugarai töltik 
ki. Ilyen tűzfal nálunk még csak kettő áll: az egyik Oroszlámoson, a másik pe
dig Csantavéren. A többi oromzat vízszintes és függőleges irányban több rész
re tagolódik. Az egyes kazettákat még léccel is elkülönítették. A vízszintes lé
ceket Zentán, Adán, Kanizsán több, aprólékosan megmunkált lécből alakítot
ták ki. Dóczi István szerint ez volt a gyöngystáb. A több rétegből készült léce
ket fűrésszel vágták ki, és ezeknek számtalan variánsát találtuk meg: hullám, 
farkasfog, halcsont alakú, de virágmotívumokat is kivághattak. A gyöngystáb 
mintáit nemcsak fűrészelték, hanem vésték is. Az utolsó lécen kocka, kúp, tég
la alakú keskeny reliefforma volt. A gyöngystáb nemcsak szépítette az oromfa
lat, hanem ez a többrétegű léc el is vezette a vizet az oromzatról. 

Az oromzat felülete páros vagy páratlan számú kazettára oszlik. A három
szög csúcsait legyezőszerűen töltik ki; ezeket Dóczi saroknapnak, a topolyai 
Barak István pedig alsó sugárnak nevezte. A rekesztékekben a léceket külön
böző mértani alakzatokban szögezték fel. (lásd a 2.a, 2.b, 2.c és 2.d ábrákat) A 
legegyszerűbb, ha ezeket függőlegesen, illetve vízszintesen szögezik föl. Ha 
egyenesen állnak, akkor Dóczi szerint talpon plat, ha vízszintesen, akkor fekvő 
plat, ha ferdén, akkor ferde plat a dekoráció megnevezése. A ferdén felszöge
zett lécekkel kitöltött kazetták állhattak párosával vagy szimmetrikusan. Ha a 
rekeszek négyzetalakúak, akkor a léceket különféle alakban is fölszögezhetik. 



A napsugaras oromzatok elterjedtsége Vajdaságban 
{Lábra) 

Gyakran alkalmazzák a rombusz vagy romboid formákat is. Bánátban köz
ponti díszítőelemként a hétágú csillag is előfordul. 

Ha a rekeszek száma szimmetrikus, akkor a kazetták mintái vagy párhuza
mosan, vagy szimmetrikusan ismétlődnek. Ha páratlan a kazetták száma, ak
kor a középső rekesz mintája mindig hangsúlyozott: vagy nap vagy rombusz 
vagy (Bánátban) hétágú csillag. A rombusz és a kisebb napsugár előfordulhat 
más helyzetben is, nemcsak középen. 

A rekeszeket rendszerint függőleges lécekkel választják külön, amelyek a 
klasszicista építészetben jelentkező pillérekre is emlékeztetnek. Ezt a megol
dást Horgoson, Kanizsán, Martonoson és Zentán alkalmazták. A rekeszek fölé 
kis boltív vagy timpanon is kerülhet ritmikusan váltakozva: ezt a megoldást 
Horgoson és Gyálán, Oroszlámoson és Keresztúron alkalmazták, és minden 
bizonnyal a szegedi ácsoktól tanulták meg. 

Csantavéren és Martonoson az oromzat aljára vízszintes síkba három-négy 
deszkát szögeztek föl, de ezeket a deszkákat téglaszerűen kivésték. Az orom
zatnak az alsó szakaszát hangsúlyozták így ki, mintha téglázva lett volna a tűz-
vég. 



(2.a ábra) 

A napsugaras oromzatokon ritkán volt padláslyuk. Ha később vágták eze
ket ki, akkor azok nemigen illeszkedtek a tűzfal szerkezetéhez. Gyakran 
a napsugarak középpontjába került a padlás szellőzőnyílása. Ilyenkor 
kis zsalugáteros ablakot is tettek a szellőzőre. Több oromzaton a napsugár 
középpontjába faragást is véstek, amely lehetett csillag, virág, esetleg stilizált 
galamb is. 

Azoknál az oromzatoknál, ahol állóhézagos tűzfal kombinálódik a napsuga
ras oromzattal, ott a padláslyukaknak is díszítő szerepe van. Ezek formája 
rendkívül változatos volt. Feltűnő azonban, hogy ahol napsugaras oromzat 
van, ott keresztet nem vágtak a deszkatűzfalra szellőztetés céljából, holott Sza
badkán ez a megoldás egykor igen népszerű volt. Mint a mellékelt ábrából 
is kitűnik, a padláslyukak sokféle formában készülhettek: kör, herelevél, 
szív, kehely, hold, nyolcas, pávaszem, emberfej, tulipán (lásd a 3.a és 3.b 
ábrákat). 

Ha a sugaras oromzatok keverednek a napsugaras motívummal, akkor a 
padláslyuk mindig a félnapsugár közepében van, és a nyílás kör vagy négyzet 
alakú, és a szélét pedig vékony léccel kihangsúlyozzák. 

A bácskai házakon a vízvetődeszka a párkányon áll. Bánátban a vízvető alá 
szépen megformált papucsokat is raktak, amelyet ugyancsak fából készítettek. 
A vízvetők kicsipkézett része csak néhány oromzaton maradt meg, így ezek 
formai változatáról csak feltételezéseink lehetnek. Nemcsak a vízvetők voltak 



(2.bábra) 

szépen kifűrészelve, hanem a viharléceket is gondosan megmunkálták, de ezek
ből már csak néhány töredék maradt meg. 

Cs. Sebestyén Károly a napsugaras oromzatok szegedi változatainak ismer
tetésekor részletesen szól az alsóvárosi oromzatok mintafaragványáról. Hogy 
korábban Bácskában is voltak ilyenek, azt a Magyar Néprajzi Lexikon III. kö
tetében a 718. oldalon található ábra bizonyítja. A fényképen egy zentai minta-
faragványos oromzat látható, de ez nem azonos a szegedi változatokkal. Sajnos 
a fényképen látható ház 1981-ben már nem állt. 

Zentán nemcsak mintafaragványt tettek az oromzatra, hanem lombfűrésszel 
kivágott mintákat is, de ez a díszítmény nemigen illik a szigorú szögletes for
mákat őrző oromzatra. 

A fűrfal a ház homlokzatának szerves tartozéka, tehát nem választható el a 
ház egyéb tartozékától, hiszen egységesen illeszkedik az utcaképbe. A napsu
garas oromzatok nem minden esetben a vakolatdíszítő homlokzatok tartozé
kai. Martonoson, Moholon, Felsőhegyen gyakran az épület egyetlen díszei. A 
sima falfelületeken a háznak csak a lábazata áll elöl, és erre kerül a cifra orom
deszka. 

A tagolt oromzatú házak leginkább neoklasszicista stílusjegyeket viselnek 
magukon. Némelyiket minden bizonnyal mérnöki rajz után készítették, de er
re sajnos levéltári bizonyítékunk nincsen. 



4. Az oromzatok tipológiája 

Az egyes típusok kialakításakor a következő szempontokat vettük figyelem
be: milyen formában és nagyságban található a tűzfalon a típusmeghatározó 
napsugár? Hogyan tagolódnak horizontálisan a kazetták? Ha kétféle típusú 
oromzat keveredésekor is alkalmazták a napsugaras motívumot, akkor az álló
hézagos és sugaras oromzatokat is napsugaras oromzatnak tekintjük. 

A) Alaptípus 

Azokat az oromzatokat soroltuk ebbe a típusba, amelyeknél az egész hom
lokzatot sugaras alakban deszkával kitöltik. Dóczi István szavaival élve, gérbe 
vannak a deszkák. A tompaszög alakúra kivágott háromszögek nullából indul
nak ki, és 360 fokban behálózzák az egész padlásteret. A sugárdeszkák egy
másba vannak falcává. A régi oromfalakon a deszkákat gömbölyű fejű szögek
kel szögezték fel. A szögfejek a deszkafal felületen koncentrikus köröket al
kotnak, amelyek ugyancsak díszítik a tűzfalat. 

Ebbe a csoportba soroljuk azokat az oromzatokat is, amelyeknél a padláste
ret lezáró háromszögben domináns elem a napsugár. A tűzfal alsó csúcsát levá
laszthatják, így az három részre: egy rombuszra és két egyenlő szárú három-





(3.bábra) 

A háromszöget négyzetre is feloszthatják, így a három sarokban egyenlő 
szárú háromszögek keletkeznek. A nagyobb tűzfalak esetén ezeket a három
szögeket további rekeszekre bonthatják. Ilyenkor a négyzetben van a nagymé
retű típusmeghatározó napsugár (4. ábra). 



Az A. típusú oromzat változatai 
(4. ábra) 

B ) Vízszintes síkban két- illetve három részre tagolódó oromzatok 

Az oromzat e változatánál a napsugár a felső kétharmadnyi teret tölti ki, az 
alsó harmad pedig páros vagy páratlan számú rekesztékre oszlik fel. Az orom
zat nagysága valamint a rekeszeken található motívumok alapján az alsó rész 3, 
5, 7, illetve 4, 6, 8 részre tagolódhat. A páratlan számú kazetták esetében a köz
ponti részben rombusz vagy átlós részekre osztott négyzet, esetleg egy kisebb 
napsugár áll. A bánáti oromfalakon középen hétágú csillag is található. 

Ha a kazetták száma páros, akkor a berakások szimmetrikusan ismétlőd
nek. 

Ebbe a típusba soroltuk azokat az oromzatokat is, amelyeknél a napsugár 
csak a felső harmadban található, a két alsó harmad rész rekeszekre oszlik, de 
nincs még egy harmadik sor is. 

Ezeknél az oromdeszkáknál az oromfal felületét három részre osztják fel. A 
napsugár itt is teljes formában található, de ez központi helyzetben bárhol elő
fordulhat az oromfalon. Olyan oromzatot is találtunk, ahol központi helyzet
ben három nap is látható. A rekeszek száma ezek esetében is lehet páros vagy 
páratlan, a minták elhelyezésében pedig szimmetrikus és párhuzamos megol
dásokat alkalmazhattak (5. ábra). 

C) Félnapsugár az oromfalon 

Külön csoportot alkotnak azok az oromfalak, ahol csak félig van kialakítva a 
nap. Ezeknél a típusmeghatározó motívum legyező formában jelentkezik. A 
barokk építészetre jellemző kagylóforma lécekből kialakított változata ez. Mi-



A B. típusú oromzat változatai 
(5. ábra) 

vei az oromfalon a további tagolódásban hasonló díszítőelemeket használnak, 
mint az igazi napsugaras oromzatokon, mi ezeket is napsugaras oromzatoknak 
tekintjük. 

Ezeket is két nagyobb csoportra oszthatjuk fel aszerint, hogy vízszintes sík
ban hány részre tagolódnak. Lehetnek tehát két, illetve három részre tagolódó 
oromzatok, a rekeszek száma pedig lehet páros vagy páratlan. A minták elren
dezése párhuzamos vagy szimmetrikus (6. ábra). 

A C. típusú oromzat változatai 
(6. ábra) 

D) Napsugaras motívum az állóhézagos oromzaton 

Két csoportba oszthatók ezek az oromzatok aszerint, hogy a típust megha
tározó motívum teljes vagy fél formában jelenik-e meg a tűzfalon. 

Külön csoportnak tartjuk azokat, ahol a tűzfal felső harmada több kazettára 
is feloszlik. Ezeket a kazettákat is hasonlóan díszítik ki, mint azokat, amelyek
nél az egész deszkafelület kazettákkal van kitöltve (7. ábra). 



D. típus 

A D. típusú oromzat változatai 
(7. ábra) 

E) A napsugaras oromdísz a sugaras oromzaton 

Ezeken az oromzatokon a típusmeghatározó motívum kizárólag félnap és 
kagylóformában jelentkezik. Ezek az oromzatok szoros összefüggésben van
nak az ágasfás tetőszerkezettel, így ezek megléte azt bizonyítja, hogy Topo
lyán, Kishegyesen és Temerinben gyakori lehetett ez a fajta tetőszerkezet. Az 
egykori ágasokat korábban díszesen kifaraghatták. Erre utal a kishegyesi válto
zat. Természetesen ez a tetőszerkezet korábban nemcsak ezekben a közössé
gekben volt honos, mert elszórtan megtaláltuk a félágast Kanizsán, Martono
son és a Szabadka környéki tanyákon is, de az oromzat díszítése arra utal, hogy 
ezekben a községekben még a deszkatűzfalak megjelenésekor is gyakran épí
tették a házakat ágasfás szelemenes formára. (8. ábra) 

E. típus 

E típus (8. ábra) 



4. Az oromzatok kultikus jellege 

Már a századfordulón felfigyeltek az oromzat kultikus jellegére. 1901-ben 
Kovács János Szeged néprajzával foglalkozva úgy vélte, hogy ezeket a deszka
díszeket a Napisten tiszteletére emelték. Tömörkény István 1904-ben a napsu
garas házvéget „istenszemes" tűzvégeknek nevezi. Mindkét véleményt Sebes
tyén Károly cáfolja. Tömörkény véleményével azért nem osztozik, mert ő nem 
hallotta az istenszemes megnevezést, Kovács János véleményét pedig azért nem 
fogadja el, mert a napsugaras oromzatok kialakulását a fűrészelt deszka megje
lenésével magyarázza. 

Bálint Sándor 1936-ban foglalkozik a kérdés kultikus jellegével. Az 1936-
ban kialakított álláspontján későbbi munkáiban sem módosít. Véleménye sze
rint a napsugaras oromzatok a kultikus templomi művészetben gyökereznek, 
amely az archaikus napszimbólumot emelte szakrális jelképrendszerébe, de a 
napsugaras oromzatok már nem vezethetők vissza a napisten emlékére. Az is
tenszem elterjedését a XVIII . századi pestisjárványok segítették. A járványt is
ten büntetésének tekintették, és az Isten engesztelésére állítottak minden na
gyobb községben Szentháromság-szobrot bajelhárítás céljából. Ezeken a ba
rokk szobrokon található meg az istenszem, amely azután a deszkaoromzato
kon is bajelhárító amuletté vált. 

Bosnyák Sándor 1977-ben ismét visszatér Kovács János téziséhez, és úgy vé
li, hogy a múlt század hetvenes éveiben, amikor kialakultak ezek az oromza
tok, még eleven lehetett a Napisten emléke a szegedi nagytáj életében, tehát a 
napsugárdíszítésben is ezt a jelképet kell keresni. 

Ezzel szemben Pócs Éva a Magyar Néprajzi Lexikon Nap címszavában azt 
írja, hogy az európai népszokásokban nem találhatunk megbízható nyomokat 
a napkultusz közelmúltbéli meglétére. 

Mivel a Dél-Tisza-vidéken a XVI. századtól kezdve folyamatosan együtt él
tek a magyarok a szerbekkel, megnéztük, hogy a délszláv mitológiában milyen 
szerepe van a napnak. Esetleg ez hathatott arra, hogy Szeged vidéke népéleté
ben erősebb volt a napkultusz, mint a magyar nyelvterület más vidékein. 

A szerb népköltészetben a napot élőlényként ábrázolják, tehát olyan formá
ban, ahogy azt az európai népköltészetben szokás. Ezek szerint ennek a réteg
nek nem sok köze lehetett az oromzatok kialakulásához. A néphitben is van je
lentősége a napnak. Vuk szótárában olvasható, hogy a falusi gazdák mosakodás 
közben a nap felé fordultak, kelet irányába. Ugyancsak itt található az a hiede
lem is, hogy ha valakit a nap mosdatlanul lát meg, akkor nem kedvez neki a 
szerencse. Vuk ismertet egy másik szokást is, amely kapcsolatba hozható a 
napkultusszal. A húsvét utáni első pénteken a fiatal lányok kimennek az erdő
be, megfigyelik melyik gallyra süt utoljára a nap, és azt letörik. Koszorút ké
szítenek belőle, és a következő szöveget mondják (szabad fordításban): „Le
nyugvó napocska, mint amilyen világosan látom ezt a napot, add, hogy én is ilyen 
világosan lássam kit ítél nekem az isten." A Nap kultuszával van kapcsolatban 
a Szent Iván-i koszorúkötés és tűzugrás. A szerb néphitben is ismert az a hie
delem, hogy az isten a nap segítségével lát, az égitest ugyanis az istennek a sze
me. Ezt az elképzelést még napjainkban is ismerik a Tisza-vidéken. 



Bosnyák Sándor példái és a délszláv néphitben található mondák megerősít
hetnék azt az elképzelést, hogy a napsugaras oromzatok az élő néphit hatására 
jöttek létre. Meggyőződésünk azonban, hogy Bosnyák példái és az általunk 
felsorolt példák is annyira áttételesek, hogy csak nagyon közvetetten kötőd
hetnek a napsugaras oromzatokhoz, így ezek tömeges elterjedését a X I X . szá
zad végén nem a napkultusz okozta. Ha ezeknek volt kultikus jellegük, akkor 
Bálint Sándor elképzelését kell helytállónak tekinteni, mely szerint a barokk 
mintakép bajelhárítónak került a ház oromzatára. Bálint Sándor a fabetétes 
díszítmények közül kizárólag a napsugarat, az istenszemet értelmezi. Ezt az el
képzelését minden bizonnyal megerősítették volna azok a bácskai oromzatok, 
ahol hangsúlyozott formában megjelenik az istenszem vagy az istenszemben a 
stilizált galamb. Más megoldást is alkalmazhattak, melyekről már a korábbiak
ban szóltunk. Ezek a díszítmények többnyire semleges jellegűek, csak egynek 
tulajdoníthatunk szimbolikus jelentést, a rombusznak. Erre a jelre hívta fel a fi
gyelmet Jung Károly: szerinte a rombusz és a tűzfal háromszög alakja már ele
ve ősi bajelhárító volt, s így a két szimbólumnak komplex elhárító szerepet tu
lajdonít. 

Hogy az újabb időszakban a háromszögű oromzatnak a parasztság valaha is 
bajelhárító szerepet tulajdonított, azt nem tartjuk valószínűnek, a vulva ábrá
zolása is esetleges a napsugaras oromzatokon, még tájegységként sem különít
hetjük el általános meglétét. Ha az oromzatnak ilyen jellegű bajelhárító szerepe 
lett volna, akkor a napsugár mellett a vulva ábrázolásának is minden oromza
ton meg kellene lennie. A X I X . századi parasztság egyéb bajelhárítókat alkal
mazott az épületen: általános szokás volt, hogy a padláslyukba kaszát, fekete 
rongyot illetve söprűt dugtak. A kéményfejeken Szabadka környékén szokás a 
galamb vagy a kereszt használata. Ha a napsugaras oromzatoknak volt kultikus 
jelentősége, akkor azt kizárólag a keresztény értelmezés jegyében gondolhat
juk tovább. A vakolatdíszítésű oromzatokon ugyancsak gyakori a nap-ábrázo
lás, amely visszavetíthető a barokk istenszem-ábrázolásra. A Mária- és a Szent 
Antal-szobrocskák, amelyek a ház tűzfalában állnak, ugyancsak a keresztény 
mitológia szellemében védik az ottlakókat. 

A múlt században tehát a napsugaras házaknak minden bizonnyal volt védő 
funkciója a parasztság életében, de napjainkban ez a bajelhárító szerepe már az 
idősebbek emlékezetében is elmosódott. A napsugaras ház megjelölést kizáró
lag az ácsoktól hallottuk már, a Tisza-vidéki parasztság nem tud a napsugaras 
házakról, még akkor sem, ha ő maga is abban lakik. 
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Rezime 

Sunčani zabati u Vojvodini 

Karakterističan akcenat vojvođanskog narodnog graditeljstva nesumnjivo su stambe
ni objekti sa sunčanim zabatima. Ovaj dekorativni elemenat primenjivan je kako na seo
skim tako i na tzv. varoškim kućama, pod uslovom da je zabat dobro saglediv. 

Nastanak sunčanog zabata u strogoj je međuzavisnosti sa pojavom pilane građe, od
nosno razvojem pilana na teritoriji Vojvodine. O n e nastaju kod nas oko 1870. godine. 
D o prekretnice vekova na teritoriji Bačke je već radilo 141 većih ili manjih pilana, od 
kojih su najpoznatije bile tri velike u potiskim opštinama: Bečej, Kanjiža, Senta. D r v o 
se stizalo Tisom iz Erdelja. Objekti sa sunčanim zabatima javljaju se kada i prve pilane. 

N e samo da nemamo pouzdane podatke o nastanku sunčanih zabata, nego ne raspo
lažemo ni sigurnim dokazima do kada su građeni. N a osnovu evidentiranih u Horgošu 
možemo pretpostaviti da su poslednji nastali u prvoj deceniji ovog veka, s druge strane 
sunčane zabate zatečemo u tzv. dobrovoljačkim selima, formiranim dvadesetih godina 
ovog veka. N a osnovu iznetog, jasno je, da je tokom pet-šest decenija sunčani zabat bio 
odrednica narodnog graditeljstva u Vojvodini. 

Sunčani zabati Bačke i Banata, odnosno njihova rasprostranjenost u potiskom pod
ručju, upućuju na to da poreklo možda vode od segedinskih tesara, čiju su tradiciju 
preuzeli lokalni majstori stvarajući svoje kombinacije i varijacije. Pored ovog, na širenje 
sunčanih zabata sigurno je značajan i uticaj graditeljstva Sente i Bačke Topole . 

Najarhaičniji oblik sunčanog zabata je onaj čiju celu površinu prekriva motiv sunca. 
U slučaju ostalih zatičemo podelu na više delova horizontalnim i vertikalnim linijama. 
Tipologizacija sunčanih zabata je izvršena na osnovu sledećih elemenata: oblik i veličina 
simbola sunca, horizontalna podela kazeta, mešoviti tip daščanog zabata. N a osnovu 
ovoga uspostavljena je sledeća tipologija: A. osnovni tip (ceo zabat je ispunjen sunčanim 
zracima.); B . zabat u vodoravnoj ravni podeljen na dve ili tri linije; C . zabat sa suncem u 
lepezastom obliku; D. motiv sunca na običnom daščanom zabatu; E . zrakasti zabat sa 
motivom sunca. 

Kultno značenje sunčanih zabata je uočen još početkom veka. Segedinski folkloristi 
su se posebno bavili simboličnim značenjem sunčanih zabata. Jedni su smatrali da su se 
ovi ukrasi postavljali u slavu boga Sunca, dok su drugi u njima otkrivali Božje oko, uze
to sa baroknih crkava. 

Tridesetih godina ovog veka Šandor Balint iznosi hipotezu da sunčani zabati ipak vu
ku korene iz sakralne umetnosti. Simbol Božjeg oka rasprostranio se tokom X V I I I i 
X I X veka, kao posledica češćih epidemija kolere. N a r o d je pojavu epidemije smatrao 
Božijom kaznom, pa je izlaz tražio u tome da umilostivi Boga. Zbog toga su u tom pe
riodu nicala Sveta trojstva. N a baroknom kipu - kao zaštitnik od zla - javlja se i Božje 
oko, sličnb onom na sunčanim zabatima. 

Karolj Jung je analizirao pojedine pojavne motive sunčanih zabata, upućujući na cen
tralni simbol romba kao znamenje vulve, dajući mu značaj amajlije, jednako kao Šandor 
Balint Božijem oku. O v o m njegovom mišljenju, međutim, suprotstavlja se činjenica da 
simbol romba ne nalazimo bez izuzetka, na svakom sunčanom zabatu, odnosno romb 
nije nezaobilazni element ukrasa. 

Jedino je motiv sunca taj koji se bez izuzetka ali u različitim formama nalazi na sva
kom zabatu, dakle samo ovom simbolu možemo dati apotropejsko značenje. 



A napsugardisY.es oromzat archetípusa 
(Oroszlámos) 

http://napsugardisY.es


D., típusú oromzat (Mobol) 



B.i típusú oromzat (Kevi) 



B.u típusú oromzat (Csantavér) 

Istenszem - barokk sirkóvón 
(Zenta, XVIII. század) 



Istenszem az oromzaton 
(Zenta) 

Szentlélek és a fekete rongy - bajelhárítók (Ada) 

752 



Szentkép az istenszemben 
(Zenta) 

Bajclbárító vulva (Zenta) 

753 



Summary 

Sunbeam Gables in Voivodina 

The characteristic accents of folk-architecture in Voivodina are undoubtedly the resi
dential buildings with sunbeam gables. This decorative element was applied both on 
country and so-called "urban" houses, on condition that the gable is clearly exposed to 
view. 

The origin of sunbeam gables is in close connection with the appearance of sawn tim
ber i.e. development of timber mills on the territory of Voivodina, where they appear 
about 1870. U p to the turn of the 19th century 141 greater or smaller mills worked on 
the territory of Bácska, of which the most known were three great mills in the c o m m u 
nities of the Tisza Basin: in Becse, Kanizsa and Zenta. W o o d was driven by the Tisza ri
ver from Transylvania. Buildings with sunbeam gables appear simultaneously with the 
first timber mills. 

N o t only reliable data are missing about the origin of sunbeam gables but no trus
tworthy evidence exists, up to what date were they built. O n the basis of those ones 
which were found in Horgos , it can be supposed that the last ones appeared in the first 
decade of this century, on the other hand, sunbeam gables are to be found in the so-cal
led "dobrovoljački" (voluntary) villages established in the twenties of this century. O n 
the basis of the above facts it is clear that during five-six decades the sunbeam gable was 
the determinant of folk-architecture in Voivodina. The sunbeam gables in Bácska and 
Bánát i.e. their appearance in the Tisza Basin indicate that they may originate from the 
carpenters from Szeged whose tradition was taken over by local craftmen, creating their 
own combinations and variations. Also the influence of the architecture of Zenta and 
Bácska on spreading the sunbeam gables was undoubtedly significant besides the men
tioned one. 

The most archaic form of sunbeam gable is the one which is covered with the motif of 
the sun on the whole surface. The other ones are characterized by a division into several 
parts by horizontal and vertical lines. The typology of sunbeam gables is achieved on 
the basis of following elements: shape and magnitude of the symbol of the sun, hori
zontal division of coffers, mixed type of plank gables, resulting in following typology: 
A . basic type (the whole gable is covered with sunbeams); B . the gable in horizontal pla
ne is divided into two o r three lines; C . the gable with fan-shaped sun; D. the motif of 
the sun on ordinary plank gable; E . radiant gable with the motif of the sun. 

The cultic meaning of sunbeam gables was already noticed at the beginning of our 
century. Special attention was paid to the symbolic meaning of sunbeam gables by the 
folklorist from Szeged. O n e considered that these decorations were used in the honour 
of Sun-God, whereas others discovered God's eye in them taken from Baroque chur
ches. 

In the thirties of our century Sándor Bálint brings up the hypothesis that the sunbeam 
gables have, after all, their roots in sacral art. The symbol of God's eye was spreading 
during the 18th and 19th centuries as the consequence of the more frequent cholera epi
demic. The appearance of epidemic was treated by the people as God's punishment, so 
they seek the way out in inducing his mercy. O n the Baroque statue, as the protector 
from trouble, also God's eye can be found, being similar to that one which appear on 
sunbeam gables. 

Károly Jung has analysed the motifs of sunbeam gables refering to the central symbol 
of the rhomb standing for the vulva, attributing to it the meaning of a talisman, just as 
Sándor Bálint to God's eye. However, his opinion is inconsistent with the fact that the 



symbol of the rhomb does not exist, without exception, on each sunbeam gable i.e. the 
rhomb is not an unavoidable element of decoration. 

Only the motif of the sun can be found on each sunbeam gable without exception, 
but in various forms, consequently, the apotropic meaning may be attributed only to 
this symbol. 


