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Megjelenés





Vannak, igen vannak, nem is kevesen, akik itt 
élnek. A sárkányhagyta szigethegyek közt, a víz 
színén. 

Gyí paci paripa; ketten ülünk egy lóra; hárman meg 
egy csikóra; négyen meg egy bicóra!

Nincs jobb, mint a tál leves utáni nyugodt tekintet a 
folyóparton. Esetleg még egy leves.

Megfelezzük az utolsó rákot. Minden közös. 
Vodkaáztatta uborka belülről döngeti pupillám. 

Az este végződjön megint itt fent: a város felett az 
imamalom ölelésében. 

Monoton dudaszó vállalja a slisszanást. Egymásra 
figyelés: észrevétlen oldódunk a hömpölygésben. 

A tengerbe úgy vetette magát, mintha épp csak 
mártózni akarna egyet; mint akinek semmi dolga, 
mégsincs ideje. Talán tényleg csak tíz perce volt a 
tengerre..

A nagy busz nagy. A kis busz kicsi. A kettő közt az 
átszállás. 

Talpa hűvös vízbe ér. Talán felbukkan a sárkány; 
menekülésre készen feszülnek izmai.

Amit nem tartunk meg, az marad miénk. Mindene 
elfér a robogón.

Beton. Dzsungel. 

Fotógépek leadva. Kettes oszlop! Kar lóg a test 
mellett! Lépés iiiiiiin-dulj!

Egymásba harapó háborúk története; remény 
minden tekintetben.

Szomorú pálmafák intelmei ringnak alant. 
Rizsföldek erőzöldjének vonzásában kalapok kúpjai 
kéretik maguk. 

Füstölők ködén átderengő áldozati tűz üzen a 
túlvilágból. 

Réglátott ismeretlenek mosolya talál utat az ismert 
világ határán túlra. 

Beke András

Előhang
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Beszámoló cikk az Építészfórumon1 és a Magyar Építőművészetben2

Xin chao Viet Nam! azaz Üdv Vietnámnak! 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőművészeti Doktori 
Iskolája (link: http://dla.epitesz.bme.hu/) minden tanév tavaszi félévében 
tanulmányi kirándulást szervez. Ezek eddig közép- és nyugat-európai városokat, 
országokat vettek célba, az utazást alapos felkészülés és útifüzet összeállítása előzte 
meg. A 2014/15-ös félévben az volt a felvetésünk, hogy használjuk ki diáktársunk, 
Giap Thi Minh Trang kapcsolatait és a következő évben célozzuk meg szülőhazáját, 
Vietnámot. Trang az építészmérnöki kar elvégzése után visszaköltözött Ha Noiba, 
ahol a Ha Noi Építész Egyetemen (HAU) (link: http://www.hau.edu.vn/en/home.
aspx ) tanított, majd visszatért Budapestre, hogy a doktori iskola hallgatója 
lehessen. Annak érdekében, hogy ehhez az ambiciózus tervhez forrást találjunk 
megpályáztuk, majd elnyertük a Nemzeti Kulturális Alap egyik kiírását, melynek 
célja többek között hazai és nemzetközi építészeti mesterkurzusok és szakmai 

Üdv Vietnámnak!

Szöveg: 
Török Bence

1. www. http://epiteszforum.hu/xin-chao-viet-nam-
azaz-udv-vietnamnak

2. Szegő György DLA (szerk.): Régi-új Magyar 
Építőművészet, Magyar Építészetk Szövetsége  

2016/2 
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továbbképzések megrendezésének támogatása volt. Szeptemberben elkezdődött a 
készülődés, hiszen a pályázatban vállaltuk, hogy rendezünk egy konferenciát Ha 
Noiban a budapesti és az ottani lakótelepek aktuális problémáiról, meglátogatjuk a 
lakótelepeket, majd hazatérve kiadványt készítünk a kinti tapasztalatokról.

November végén a Ha Noi Építész Egyetem négy oktatója érkezett Budapestre, 
november 24-én teltházas előadást tartottak a Kortárs Építészeti Központban, 
melyben Le Chien Thang a Ha Noi Építészképzést mutatta be, Le Quan, az 
egyetem rektora betekintést adott a vietnámi kultúrába és Pham Trong Thuat 
ismertette az utóbbi évek ingatlanfejlesztési tendenciát Ha Noiban. Másnap a DLA 
hallgatók Vietnám történetéről hallgattak előadást az egyetemen, a Műegyetem 
egy volt hallgatójától, Giap Van Chung úrtól. A HAU oktatói ittlétük során a Ha 
Noi Építész Egyetem és a BME közötti együttműködési megállapodást írtak alá a 
BME rektorával. 

Az ősz folyamán körvonalazódott az utazás programja, mely elsősorban Ha Noira, 
az ország fővárosára és annak környezetére összpontosított, de a jelentős közép-
vietnámi kulturális örökségi emlékeket sem akartuk kihagyni a programból. A 
tanulmányutak célja kettős: megismerni egy adott országot vagy várost kulturális 
és a mindennapi élet szempontjából, valamint felkeresni az építészetileg jelentős 
együtteseket és épületeket. Novemberre összeállt az utazó csapat is, a 22 jelenlegi 
vagy frissen végzett DLA hallgatót 5 oktató kísérte (Kerékgyártó Béla, Nagy 
Márton, Szabó Árpád, Szabó Levente és Vasáros Zsolt).

Január 7-én indult a csapat Vietnámba, dohai átszállással és bangkok-i közbenső 
megállóval több mint húsz óra alatt értük el Ha Noit. Az első este az óvárosi 
szállásunk környékének felfedezésével telt, mindenkit azonnal elvarázsolt a 
keskeny házak alkotta szövevény. Az Óváros a Hoan Kiem tó északi partja, az ókori 
citadella és a Vörös folyó közé ékelődik be. Az utcahálózat és a telekosztás által 
itt érzékelhető leginkább a száz évvel ezelőtti Ha Noi építészeti karaktere, melyet 
a néhány szintes, kis alapterületű téglaházak jellemeztek. A 20. század elején az 
óvárosnak mintegy 36 utcája volt, melyeket azok alapján az áruk alapján neveztek 
el, amit az adott utcában vásárolni lehetett. Ez a felosztás máig érzékelhető, de a kis 
üzletek és utcai kifőzdék között megjelentek a turistaforgalomra berendezkedett, 
nyugati típusú éttermek is.

Második napunkon a csupán 100 km-re lévő Ha Long öblöt vettük célba bérelt 
buszunkkal. A távot a lassú közlekedési viszonyok miatt ugyan csak 3-4 óra alatt 
tettük meg, de így a főutakat szegélyező falvakról is benyomást szerezhettünk. 
A körülbelül kétezer, vízből kiemelkedő mészkőszikla alkotta különleges sziget-
együttest egy néhány órás hajókörúton ismertük meg. Az egyedülálló természeti 
képződmény az UNESCO világörökség része, a legenda szerint egy az öbölben 
alámerülő sárkány hozta létre. Ezután a közeli Quang Ninh múzeum, könyvtár 
és konferencia központhoz (link: http://www.vietnamtourism.com/en/index.php/
news/items/9815) is ellátogattunk, melyet Salvador Perez Arroyo spanyol építész 
tervezett. A 2013-ban átadott együttes három fekete üvegtömbből áll, melyeket 
hidak kötnek össze, és a helyi történelmet, élővilágot és ipart bemutató kiállítás 
található benne.

A következő nap Ha Noitól észak-keletre vettük az irányt, hogy a Ha Noi környéki 
falvak jelentős közösségi ház, pagoda és templom együtteseit látogassuk meg. A 
hagyományos vietnámi építészet jellegzetességei a faluhoz tartozó földek közé 
épített közösségi házak, melyek a falusi élet meghatározó eseményeinek helyszínei 
voltak, és az ősök, szentek tiszteletének szentelték őket. Először a Tay Dang, 
majd a Chu Quyen közösségi házat néztük meg. Ezek jellegzetessége az oldalról 
nyitott, oszlopos fa szerkezet, díszesen faragott szerkezeti elemekkel és a szélesen 
elnyúló tető, mely a sarkokon felgörbül. Innen Duong Lam faluba mentünk, mely 
nemzetközi védelmet élvez hagyományos faluszerkezete és több mint 400 éves 
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lakóházai miatt. A falu közepén található Mong Phu közösségi házat az egyik 
halhatatlan vietnámi szent tiszteletére építették. Szintén a faluban található a Chua 
Mia pagoda, mely egy különleges hangulatú, Buddhának szentelt épületegyüttes. 
Aznapi utolsó állomásunk a Den Va templom azért egyedülálló, mert az évszázadok 
folyamán nem nőtték körbe a települések, így még mindig a szántóföldek közötti 
kis dombon található. Látogatásunkkor itt volt a legnagyobb a hívők forgataga, 
akik folyamatosan pénz és étel áldozatokat hoztak a szentek tiszteletére. A pénz 
áldozatokat (amennyiben nem elégetni való "hamis" százdollárosokról volt szó) 
a templom javára összegyűjtötték, az ételeket azonban az áldás után a hívek 
magukkal vitték, hogy otthon elfogyasszák. 

Negyedik napunk délelőttjén került megrendezésre a Ha Noi Építész Egyetem 
és a BME közös konferenciája „Housing Architecture from Budapest to Ha Noi” 
címmel. A Ha Noi Építész Egyetem vezetőjének köszöntője után az első angol 
nyelvű előadást Nagy Márton tartotta, aki a BME-t és az Építészmérnöki Kart 
mutatta be a hallgatóságnak. Szabó Levente az Építőművészeti Doktori Iskola 
működésével, legsikeresebb projektjeivel ismertette meg a vietnámi egyetemistákat 
és oktatókat. Vasáros Zsolt a magyar történelemről és kultúráról tartott előadást, 
míg Szabó Árpád Budapest épített és kulturális környezetét a városépítészeti 
tipológiák jellegzetességein keresztül mutatta be. 

Khuat Tan Hung vietnámi oktatótól Ha Noi szociális építészetéről hallhattunk 
előadást. A vietnámi ingatlan árak jövedelemhez viszonyított értéke a világon 
az egyik legmagasabb, ennek következménye az egyedülállóan sűrű beépítés Ha 
Noiban is, mely kis alapterületű, de nagy magasságú épületeket eredményez. Ha 
Noiban ma a szociális lakások egyet jelentenek az alacsony jövedelműek számára 
épített lakásokkal. Az 1960-as években itt is jellemzőek voltak az iparosított 
technológiával, szovjet mintára épülő telepek, melyek építése az 1990-es 
évekig tartott. 2010-től indultak újra a szociális lakás jellegű kezdeményezések, 
jellemzően a városmagtól távolabbi területeket megcélozva. Ezek általában 
toronyházak formájában épülnek, általában 2-3 szobás lakásokkal, melyeknek 
gyakran több ablak nélküli helyisége is van. A nagy traktusmélységből és a belső 
folyosós elrendezésből következően egy lakásra minimális homlokzati felület jut. 
Az együttesek teljesen elütnek a hagyományos, sűrű városszövettől, nem tudnak 
hozzájárulni annak fellazításához, ugyanakkor sok esetben kiegészülnek közösségi 
létesítményekkel.

Ezután Máthé Dóra doktorandusz hallgató mutatta be az előző tanévben Tátrai 
Ádámmal és Weiszkopf Andrással közösen készített projektjüket, melynek 
keretében az újpesti lakótelep egyik északi, keretes részének elemezték, és 
tettek olyan beavatkozási javaslatot, amely általában is mintaként szolgálhat 
a lakótelepeken. Olyan ugrásszerű minőségbeli javulást kívántak elérni, mint 
amit egykor a lakótelepek jelentettek a lakóik számára. Ehhez kis alapterületű 
bérlakásokat valamint parkoló és tároló épületeket terveztek. Az utóbbiak rendezik 
a köztereket, elnyelik az autókat, tárolókat biztosítanak a lakásoknak, amelyek a 
lakótelepek felújításának idején ideiglenes lakásokként is használhatók.

Skaliczki Judit és Szabó Péter DLA-hallgatók szintén az előző éves projektjük 
főbb elemeit ismertették. A csapat tagja volt még Soltész Judit, akivel együtt 
az óbudai gázgyári lakótelep jövőbeli fejlődésének alternatív forgatókönyveit 
vázolták fel. Azt vizsgálták, hogy a fővárosi tulajdonban álló, nagyon értékes, 
de fizikailag leromlott állapotú épületegyüttes milyen stratégiával újulhat meg. 
Bérlakási, magántulajdonú és lakástársasági rendszert hasonlítottak össze, és a 
meglévő beépítés folytatásának lehetőségeit vették számba. Kutatásuk eredménye 
egy olyan dokumentáció volt, melyre alapozva a Főváros mint tulajdonos meg 
tudja határozni a terület jövőjét.

Végül Dang To Anh vietnámi oktató a Ha Noi kollektív telepek történetét mutatta 
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be egy család lakásának változásain keresztül. Az 1960-as és 70-es években emelt, 
3-4 szintes középfolyosós épületekben körülbelül 30 négyzetméteres lakások 
kaptak helyet, amelyekhez folyosó végi közös konyha és fürdőszoba tartozott. A 
szabadon álló épületek közötti területeket intenzív közösségi élet jellemezte. Az 
épületeket az évtizedek során a lakók - részben állami segítséggel - vizesblokkal és 
egy újabb lakószobával egészítették ki, megnövelve a traktusmélységet. A szigorú 
szerkesztésű épületek ily módon fokozatosan a teljes tervezetlenség látszatát keltő, 
toldozott-foltozott együttesekké alakultak át, bekebelezve a közös területeket. A 
valamikor zöld hátsó udvarokon még mindig a közösségi használat a jellemző, 
de a parkolás is nagy területeket követel. A kollektív telepek átalakulásukkal 
együtt jellemzik Ha Noi városfejlődését, így komoly érvek szólnak megőrzésük 
és fenntartásuk mellett.

A konferencia után meglátogattuk a Giang Vo lakótelepet, ahol mindezeket 
élőben, iskolapélda-szerűen magunk is megtapasztalhattuk. Sikerült egy lakásba is 
bejutnunk, ahol néhány fiatal szakember – köztük egy építész – egy építészeti hír- 
és információs portált próbál felépíteni. A nap végén az óvárosi örökségvédelmét 
felügyelő építészek tartottak nekünk előadást az Óvárosi Rehabilitációs Központban 
(link: http://phocohanoi.gov.vn/). A belváros legnagyobb problémája a túlzott 
sűrűség és az ellenőrizetlen építkezések. A cél az új építkezések visszaszorítása és 
az értékes épületek megőrzése lenne, de ez csak lassú folyamatként elképzelhető, 
és nincsenek meg hozzá az anyagi lehetőségek. A fejlesztési elképzelések 
kiterjednek az óvárost körülvevő francia negyedre, a Hoan Kiem tavat körülvevő 
épületegyüttesekre valamint a Vörös folyó jelenleg megközelíthetetlen partjára.

A következő napon végiglátogattuk Ha Noi legfőbb nevezetességeit, a Ho Chi 
Minh-nek emléket állító mauzóleumot, mely ugyan nincsen körbe kerítve, de csak 
szigorú biztonsági ellenőrzések után lehet a közelébe jutni. A vezetett látogatók csak 
rendezett kettes sorokban érkezhetnek, az épületen belül még a - tiszteletlenségnek 
számító - összefont kar sem megengedett. Az épület melletti parkban található 
az egykori országvezető egyszerű, szerény, favázas lakóháza. Arcképével és 
szobraival az egész utunk során számtalanszor találkoztunk, láthatólag nagy 
tisztelet övezi személyét. A mauzóleum körüli park kis vízmedencéjében áll a híres 
egy pillérű templom, egy eredetileg a 11. században épült buddhista pagoda, amely 
az indokínai háborúban elpusztult, és utána építették vissza.

Innen nem messze található a Thang Long császári citadella, mely – egy másfél 
évszázados megszakítást leszámítva - az ország politikai központja volt a 7. 
századtól napjainkig. Az egykori épületeknek kevés nyoma maradt, miután a 
francia gyarmatosítók megpróbálták teljesen lerombolni. A most látható palotaszerű 
épületeket ők építették. A 20. század második felében az indokínai háborúk idején 
az egyikük udvarán található bunkerből irányították a vietnámi seregeket. A 
terület közvetlen szomszédságában épült fel 2014-ben a német GMP iroda tervei 
szerint a vietnámi Parlament épülete, az épületre 2006-ban írtak ki pályázatot, de a 
területen található régészeti ásatások miatt elhúzódott az építkezés. Ezt követően a 
Vietnámi Népművészeti Múzeumot kerestük fel, amely az 54 hivatalosan elismert 
vietnámi etnikai közösség kultúráját mutatja be, kertjében pedig az északi- és 
közép-vietnámi hagyományos népi építészet példái vannak felépítve. Nagy élmény 
volt a bejárni a skanzenszerű együttest, és megismerni a különböző hagyományos 
építési módokat és térformákat. Utolsó állomásunk aznapra a Van Mieu (link: 
http://en.hanoi.vietnamplus.vn/Home/Temple-of-Literature-Van-Mieu/20099/79.
vnplus), azaz az Irodalom Temploma volt, mely 1070-ben épült, és Vietnám első 
egyetemének számított. Az oktatási intézményt Konfuciusznak szentelték ahol 
700 éven keresztül oktatták a mandarin tanoncokat. Az együttes öt egymást követő 
udvarból áll, az első két udvar zöld park, a harmadikban az egyetemen végzettek 
nevei olvashatók a kőteknősök hátán álló kőtáblákon, a negyedik a ceremóniák 
helyszíne volt, itt áll a ceremóniák terme és a Konfuciusznak és négy legközelebbi 
tanítványának szentelt templom, az ötödikben találhatók az oktatási épületek.
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Habár Ha Noira akár az egész hetünket rászánhattuk volna, a program összeállításkor 
úgy döntöttünk, hogy Vietnámon belül is utazzunk. Így a következő két és fél napot 
Vietnám középső részén töltöttük. Ha Noiból Hue-be repültünk, mely Vietnám 
egyik kulturális, vallási és oktatási központja, másfél századon át fővárosa is volt. 
Elsőként a Parfüm folyó partján álló Thien Mu pagodát és az ahhoz csatlakozó, ma 
is működő buddhista iskolát kerestük fel. Az együttest ugyanaz a Nguyen dinasztia 
építette, mint a folyó parton felépült citadellát (link: http://whc.unesco.org/en/
list/678), melyet a pekingi Tiltott Város ihletett. Az UNESCO védettség alatt álló, 
2×2 kilométeres, fallal körülvett együttes több részre oszlik. A fellegvár falain 
belül található a birodalmi város, azon belül a császári család számára épült Tiltott 
város. A merényletek, visszaélések elkerülésére szigorúan megszabták, hogy a 
belső zónában egy-egy látogató mennyi időt tölthet, és ha túllépte ezt, kivégezték. 
A citadella 160 épülete közül a vietnámi háború után csak 10 maradt érintetlenül, a 
lerombolt épületeket folyamatosan építik vissza.

Másnap reggel a felfedezést Tu Duc császár sírkertjével folytattuk, melynek 
érdekessége, hogy a császár élete során is használta, itt felépített palotájába vonult 
vissza, ha nyugalomra vágyott. A fallal körülvett festői park varázslatos élményt 
nyújt, a palotaegyüttes és a császár nyughelye is belesimul a tájba. Utunkat Dél felé 
folytattuk. A Tengeri Felhő (vagy Hai Van) hágó választotta el egymástól Vietnám és 
Champa királyságát. De éghajlat választó is egyben: utazásunkkor is északi oldalát 
sűrű köd borította, míg déli oldalán napsütés és a fehér homokos tengerpartok 
látványa köszöntött minket. Következő állomásunk My Son romváros (link: http://
whc.unesco.org/en/list/949) volt, mely Hoi Antól nem messze, a hegyek között 
helyezkedik el. A 4. és 14. század között épült templomokat a Champa királyság 
uralkodói emelték Siva isten tiszteletére. A kutatók szerint a szépen faragott vöröses 
színű vallási épületeket nyerstéglából építették, majd máglyát raktak köréjük és 
egyben égették ki, ennek köszönhető, hogy nincs kötőanyag a téglák között. A 
dzsungel közepén található templom együttes ma erősen romos állapotban látható. 
A  vietnámi háború idején az amerikai bombázások súlyos károkat okoztak, az 
építmények egy részének helyreállítása UNESCO segélyprogram keretében, több 
ország szakembereinek közreműködésével már elkezdődött. Az estét Hoi An város 
felfedezésével töltöttük, mely fontos kereskedelmi központ volt az 1. századtól 
kezdve, belvárosa megőrizte eredeti 15. és 19. század között épült kereskedőházait 
és karakterét.

Másnap reggel Thanh Ha fazekas falut tekintettük meg, ahol a mesteremberek 
ma is hagyományos keramikus technikákkal dolgoznak. Innen a Thu Bon folyón 
visszahajóztunk Hoi Anba, ahol most már nappali fényben is megnézhettük a kínai 
kereskedők házait, a japán kereskedők által épített fa hidat és két kínai gyűléstermet, 
ahol közösségi összejöveteleiket tartották. A város számtalan faragott favázas 
kereskedelmi épülete valamint vásárcsarnoka felfedezésre és vásárlásra csábít. Hoi 
Anban búcsúztunk el Közép-Vietnámtól, hogy még egy estére és egy délelőttre 
visszatérjünk Ha Noiba. Utolsó napunkon már csak egy óvárosi sétára jutott idő, 
mielőtt visszaindultunk Budapestre.

A tanulmányút több szempontból is nagyon értékes volt, először is a Hanoi 
egyetemen rendezett konferencia az első állomása egy hosszú távú, nemzetközi 
együttműködésnek a BME és a HAU között. Másodszor a Ha Noi lakótelepek, 
fejlődésük és a vietnámi lakásproblémák megismerése érdekes szempontokat 
vetett fel, melyeket itthon is tudunk hasznosítani. Harmadrészt pedig az európaitól 
gyökeresen különböző vietnámi kultúra és építészeti örökség felfedezése 
mindannyiunk számára felejthetetlen élménnyel és tapasztalatokkal szolgált.

Xin chao va hen gap lai Viet Nam! azaz Viszontlátásra, Vietnám! 2



2Konferencia a HAU egyetemen

Hanoi Építészeti Egyetem, Vietnam
2016. 01. 11.
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Your Excellency, 

Distinguished Guests

First of all, On behalf of Hanoi Architectural University, I would like to heartily 
welcome all the distinguished guests, delegates and all of you to the conference 
“Housing Architecture – from Budapest to Hanoi”. 

Ladies and Gentlemen,

Budapest University of Technology and Economics is one of the most important 
Science and Education Research Centers in Europe with more than 200 years in 
technological education. Many sientists preeminent had graduated from BME and 
some of them had awarded Nobel Prize.
In the end of November 2015, Rector and some lecturers of HAU came to visit and 
worked in BME. During this time, BME confered with HAU, brought out some 
issues and desired to develop the cooperation training, reaseach in Architecture 
and Engineering. Two parties accepted to cooperate by the Memoradium of 
Understanding (MOU) in exchange students, sience research, trainning and 
exchange information relevant architecture.
Today HAU is very honour to welcome Professors and students from Budapest 
University of Technology and Economics to visit and participate in the conference 
“Housing Architecture – from Budapest to Hanoi” in our University. This is the 
first time the representative of BME has worked in HAU base on the cooperation 
and development articles in MOU that is signed in by two Universities.
In this conference, BME and HAU will have the presentations from experiened 
architects about the Housing architecture in Budapest – Hungary and Social 
housing in Hanoi – Vietnam.
 I hope, as the result of this conference, two Universities will be closer and having 
knowledge about the cultures, human and architecture of each others, lead to the 
long –term cooperation in the future.
To conclude, I would like to thank you and wish you all good health and success.
Thank you very much!

Opening speech

Lecture At Hau 
by Le Quan

Rector of  Hau
11. 01. 2016
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The Faculty of Architecture at the 
Budapest University of Technology 

and Economics

Lecture At Hau 
by Márton Nagy
11. 01. 2016

The SWOT analysis is a well-known method to examine a product. It can also be 
usefull to get known a university. Our goal is to introduce ourselves most positively, 
so focus on the S letter, the STRENGTHS.

 • Central location
 • Past, and reputation of the University, and Faculty
 • Complex departmental structure
 • High standard technical and artistic training
 • Wide range of practicing architects in the first rank

Central location
Budapest, city of the University, is the capital of the Central European country 
Hungary. From Budapest the farest points of the continent are not farther, than 
Hanoi from the malaysian Kuala Lumpur, or the chinese Shanghai. So everything 
is easy ta access.
Within the city the Budapest University of Technology and Economics has an 
unique location. After overgrowing the first campuses, in 1898 it moved to the 
south part of Buda, where the first buildings were built in 1904, and 1906. (Czigler 
Győző Kémia és fizika). Shortly afterwards in 1909 the Central building – building 
of the Faculty of Architecture – and in the same year the Library were also realized.

Past, and reputation of the University, and Faculty
The direct predecessor of the University was the Institutum Geometricum 
established in 1782. The Institutum, was the first in Europe to award engineering 
degrees to students 12 years before the well known french École Polytechnique.
In 1871 the Royal Joseph University gained the right to issue engineering diplomas 
after five years of studies in three faculties, the General, the Engeneering, and 
the Mechanical Engeneering Faculties. The Arcitectural, and Chemical Faculties 
joined the University in 1873.

Nowdays our university has eight faculties. They are, in order of foundation 
Faculty of Civil Eng. 1782, Mechanical Engi. 1871, Architecture 1873, Chemical 
Technology and Biotechnology 1873, Electrical Eng. and Informatics 1949, 
Transportation Eng. 1951, Natural Sciences 1998, Economic and Social Sciences 
1998. In 1782 the Institutum Geometricum started with 14 students, guided by one 
teacher. In 2014, the number of students in the eight faculties was 24500. In 1873 
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the architectural training started with eight freshman, now our faculty has 1976 
students.

Complex departmental structure 
Architecture is both engineering, and artistic profession. The structure of the 
eleven faculties represent this duality. There are five engineering faculties, like 
the Department of Construction Technology and Management_Architectural 
Representation_Building Energetics and Building Services_Building 
Constructions_Mechanics, Materials and Structures and six artistic faculties, like 
the Departments of History of Architecture and of Monuments_ Industrial and 
Agricultural Building Design_Public Building Design_Residential Buildings 
Design_Department of Design_Urban Studies.
In addition to the graduate academic program the departments are leading institutes 
/ workshops both in the creative and research field on a national, and international 
level as well, with results of the highest standards. 
I would like to introduce shortly two recent projects of our University. One of 
them is a research, the other a creative designing project. Two professors of 
the Department of Mechanics, Materials and Structures invented the so called 
“Gömböc”. The ‘Gömböc’ is the first known homogenous object with one stabile 
and one unstable equilibrium point. It can be proven that no object with less than 
two equilibria exists. If placed on a horizontal surface in an arbitrary position the 
Gömböc returns to the stabile equilibrium point. As it consists of homogenous 
material, only the shape itself accounts for self-righting. 
In the context of the so called Liget Budapest project (Budapest Museum Quarter 
project) the Faculty of Architecture was invited to an international design 
competition for the building of the New National Gallery and Ludwig Museum. 
The architectural concept, prepared with the leadership of the Department of Public 
Building Design, and with the participation of almost all other departments, won 
the second prize in the strong international field, where the Pritzker Prize winner 
Japanese office Sanaa and the Norwegian Snoheta shared the first prize.

High standard technical and artistic training. 
To graduate form the Faculty of Architecture you can choose different types of 
trainings. Usually architectural trainings in the higher education consist of three 
cycle. BSc training, MSc training, and doctoral programs. In the Faculty of 
Architecture at the BME there is a possibility to study in a 5-year program, which 
leads directly to an MSc degree. It’s also possible to graduate in a split-up system 
as a Bachelor of Science of Architecture, and for students who have earned BSc 
degrees in other schools, can join the MSc Program. On the diagram you can see 
the different training types. The curriculum of the 5-year program and the split-up 
system is very similar.
The strength of the training is the curriculum established on the basis of Swiss and 
German models. Studying parallelly engineering, and artistic subjects focuses on 
training creative architects with an ability to integrate many standpoints, and to 
think coherently.  Versatility is emphasized so that students will gain fundamental 
knowledge and skills in every possible field of architecture and in any building- or 
design-related area.
As a result of the board spectrum of courses the Bachelor part is rather busy. The 
design subjects are related to each other, to get deeper and deeper in the complexity, 
and diversity of the designing process. The objective of the two preparatory courses 
of the first year is different. The Space composition course helps to gain the ability 
of modeling, and designing small scale spatial compositions, while the Basics of 
architecture focuses on developing drawing skills, and on designing small scale 
functional buildings.
In the following four semester students get an insight into the different fields of 
architectural design, through four studios where they have to design a small scale 
family house, a public building, a workplace with a certain technology, and a 
project in an urban scale.
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In every semester lectures and seminars in History of Architecture help the students to 
gain fundamental knowledge in the traditions of the profession, from antiquity to present 
day. As an important part of the artistic approach, freehand drawing also goes through the 
whole curriculum. Meanwhile through the first three years engineering subjects students 
get involved in structural planning, building constructions and construction technology. 
Few courses in social sciences complete the studies to orientate in philosophy and to get a 
basic cultural background. If it’s still not enough, obligatory subjects can be accomplished 
from every faculty of the university.
After finishing the bachelor part, according to their interests students can specialize in 
Architectural Design, or Structural Design. The most important subjects of the specialized 
training are the Department design 3, the Complex design 1-2, and the Diploma project.
In the Department Design 3 studio students are working in groups, with the help of a 
consultant teacher. In the autumn semester of this school year students worked on the 
Olympic village of the 2024 summer Olympics. The projects prepared to the riverside plot, 
were presented in an open exhibition and conference organized in the aula of the Central 
Building.
On the Complex Design 1-2 courses students are working under the guidance of one 
consultant teacher from an artistic department, supplemented with other consultant 
teachers from the engineering departments. The acquired complex knowledge is integrated 
into a two semester project. In the first semester usually the architectural concept is born. 
In this case an open-closed building reacting to the natural surroundings, and the unusual 
function. In the second semester the objective is to prepare the construction plan of the 
building in scale 1:50 with details 1:5.
Diploma projects are prepared in the last 10th semester under departmental guidance. 
The diploma project is expected to reflect its author’s familiarity with technical and 
aesthetic knowledge fundamental to architectural practice. The projected work deals 
with the recycling, rebuilding of an ancient abbey in Vértesszentkereszt. The pilgrim 
accommodation as a new function refers to the original use, while reinterpreting, exhibiting 
and protecting the ruins. Graduation from the University is based on the successful 
completion of examinations in all subjects and on the successful defense of a diploma 
project before a Final Examination Board. The Architectural diploma of the Budapest 
University of Technology and Economics is accepted al over the European Union, and all 
around the world.

Wide range of practicing architects in the first rank
Despite of the huge number of students (almost 300 freshman every year) education didn’t 
loose its personal, face to face nature. Besides the large lectures, studios, design courses 
are in smaller workshops with 20-25 students and 3-4 consultant teachers.
The teachers of the faculty in addition to their educational activities also have high level 
praxis. 24 of the full-time professors of the Faculty were honored with YBL prize, 4 and 
4 were awarded with the highest Hungarian artistic prize the Széchenyi prize, and the 
Kossuth Prize.
YBL prize: Balázs Mihály, Balogh Balázs, Bitó János, Bonta János, Cságoly Ferenc, 
Dobai János, Fejérdy Péter, Istvánfy Gyula, Karácsony Tamás, Kerényi József, Kőnig 
Tamás, Lázár Antal, Major György, Molnár Csaba, Meggyesi Tamás, Nagy Iván, Pazár 
Béla, Pálfy Sándor, Perényi Tamás, Sugár Péter, Vámossy Ferenc, Vincze László, Wágner 
Péter, Wéber József
Széchenyi prize: Balogh Balázs, Istvánfy Gyula, Meggyesi Tamás, Vámossy Ferenc
Kossuth prize: Balázs Mihály, Cságoly Ferenc, Kerényi József, Lázár Antal.
The Faculty provides additional European and international dimensions through guest 
lecturers from abroad, topical short courses, workshop seminars and exchange programs. 
In 2015. Moravánszky Ákos ETH Zürich, Alexander Schwarz a David Chiperfield 
Architects, Nuno Fontara a Mecano Architects Gunter Henn, Henn Arcitect Office. The 
BME also collaborates with many Universities from all over the world, like the Hanoi 
Architectural University from 2015. Thanks to its worldwide connections The Faculty 
of Architecture at the Budapest University of Technology and Economics and the plays 
a decisive roll in the Hungarian architectural public life, and became in the international 
level a crucial creative, and scientific institute in every field of the architectural praxis.
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Let me introduce the Doctoral School of Architecture in my lecture witch topic I 
will divide into 3 parts. First I would like to speak few words about the doctoral 
schools of our university and the specialists of our artistic doctoral school. Second 
I will present the educational system of our school, and at the end, I would like 
to tell you some sentences about the final process: how can somebody reach the 
doctoral degree in our system?

On the highest level of the higher education in Hungary, there are the doctoral 
schools offering PhD or DLA degrees for someone who would like to fulfill the 
requirements for a teaching position (assistant, associate or full professor).

According the number of the faculties – as you can see it in the previous presentation 
– in our university we have 13 doctoral schools. What is more or less easy for the 
other disciplines (I mean to do a classical research practice with its usual activities: 
publications, conferences, citations, etc.), it is definitely not easy in the area of 
architectural practice. In the Faculty of Architecture, according to the two main 
parts of our education structure, the engineering and the artistic directions, we 
have two different types of doctoral programs. The colleagues who are interested 
in history of architecture, structures, technologies, etc. can choose the PhD School, 
and the others, who are generally architects from the practice, can participate in 
the program of the DLA School. I would like to introduce these part of the highest 
educational level of our university.

The only accredited postgraduate school in our university for the architects, who 
do the practice and at the same time would like to teach is the Doctoral School of 
Architecture, which was founded in 1996. Since 2000, 48 architects received the 
DLA degree from 130 doctoral students who have finished the school, which fact 
shows that practising architecture, teaching and doing research activities at the 
same time is not so easy.

Fields of education at scientific and artistic doctoral schools (granting a Doctor of 
Philosophy and a Doctor of Liberal Arts degrees, respectively) are dissimilar. The 
curriculum of a scientific doctoral school is generally centered around scientific 
research, while artistic doctoral schools persistently focus on creative artistic 

Lecture At Hau 
by Levente Szabó DLA

11. 01. 2016

The Doctoral School of Architecture 
at the Faculty of Architecture
of the Budapest University of 
Technology and Economics
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activity. The Doctoral School of Architecture therefore focuses on architectural 
creation. This creative work is supported and complemented by research. 

In general, the educational objective of the BME Doctoral School of Architecture 
is to train cultured, responsible architects capable of creating architectural pieces 
of the highest level. 

In the course of the three-year long doctoral training, the nature of research at the 
artistic doctoral school differs from those of the scientific ones. The study carried 
out during a PhD curriculum mainly concentrates on a narrow field, within which 
a specific matter is examined and further elaborated during the process. Scientific 
research can only lead to success when properly specialized and focused. In the 
artistic doctoral school, the constantly transfiguring, creative artistic work is best 
supported by a diversified set of sub-divisional researches concerning various fields 
and topics. Versatility instead of specialization and thematic diversity as opposed 
to a single subject-matter characterize these studies.

Instead of the 3-year long educational and research process we started an other way 
five years ago: in the first two years there are two different, one-year-long topics, 
which can model the practice based architectural research directly connected to 
the design process, which are usually not so specialized and not so long time 
projects, and in the 3rd year the doctoral students can finish their studies with an 
independent research topic either by continuing the topic of the 1st and 2nd years 
or start a totally new one.

However we always try to define the topics in a very wide horizon, like “Community 
and architecture”, “The small is beautiful”, “Architecture and education”, etc.

During the first two years there are obligatory and compulsory courses for the 
doctoral students. One of the parts of it helps the students in the wide orientation of 
the cultural background of the architectural theory and practice, and the other part 
of it directly helps the research (with methodology studies). Partly of our lectures 
are totally open for all who are interested in. 

I would like to introduce shortly 3 projects from these thematic years.

One of the most successful projects is based on the independent activities of three 
doctoral students of our school, who are definitely interested in social architecture, 
common architecture and whose educational activities contain the method of 
organizing construction camps in the summer for the graduate students. An 
important outcome of their construction camps is the contact they establish with 
local communities who suffer from the effects of living on the edge of the society. 
With the help of university students and local volunteers, during the summer 
construction camp of 2014 they have constructed a small-scale building to host the 
production process of bio-briquettes, an alternative fuel to be used for heating. The 
mutual work increased cohesion among the participants and has encouraged the 
formation of new communities. This is probably the most important impact of their 
work which finally concluded not only in publications and conference lectures but 
in a real building as well.

An other project deals with one of the most depressed regions of Hungary located 
on the north border of county Borsod-Abaúj-Zemplén. There is a deep contrast 
between the beautiful and amazing natural conditions (industrial and natural 
land, values of cultural history) and current situation and experiences there.  The 
project included the organization of an exhibition-roadshow that presented the 
abstract of the knowledge collected and also the architectural plans of stations of 
the “Industrial land tour” regional thematic road for the public at Ózd, Miskolc, 
Rudabánya and at Budapest. And finally the project concluded buildings for the 
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touristic concept of the region.

The other group had been managing a long time research and design process 
for an old catholic monastery in Hungary. They imagined an orchard of the 
Benedictine Abbey in Tihany. On the shore of the beautiful Inner Lake at Tihany 
the Benedictines have a piece of land they had to find a complex use for. How can 
this primarily agricultural land become a public space, a meeting point for man 
and nature, for monks and guests? How can the guests seeking spiritual retreat get 
involved in gardening while the peace of the monks is provided and the interest 
of the tourists is fulfilled? In their project the garden and the house are intent to 
become part of the dynamic balance of the landscape. They research about the 
historical and contemporary gardens and about the ephemeral architecture had 
helped the conversation with the monastery and the design process as well.

To model the architectural practice, we often organize invited architectural 
competition specifically for the doctoral students and their masters. Through these 
short but intensive exercises we can try to discuss the individual and common 
ideas, and some of these competitions can turn into the reality, and can be realized, 
within a cooperation for example with an authority of a district of Budapest, like 
the rehabilitation of a public square.

In the present year we are focusing the topic of “Architecture and education.” This 
topic has always actuality, but nowadays especially, when the leaders of the faculty 
try to renew and actualise our curriculum. Partly connected to this process, but 
partly independently from it, in this two semesters we are examining international 
models of architectural education systems, new spatial experiments and try to 
research and practise new methods.

We always try to emphasize the international connections and relationships (that 
is the first reason why we are in Hanoi now). In the last few years we organized 
architectural excursions to Switzerland, Germany, the Czech Republic, Romania. 
A lot of famous architects and professors accepted our invitation to give a lecture 
at our doctoral schools in Budapest.

In every 2nd year the doctoral school usually presents its last two years in an open 
exhibition, which we organize in the Architectural Center of Budapest. Publicity 
is very important for the architecture in general and for the process of the higher 
education of architecture too. 

Every doctoral student has to participate in the teaching at graduate level in 
collaboration with their masters. This is not only a good way to improve their 
reflective ability in architecture but is also a preliminary status for those students 
who later will be our colleagues as teachers in the university.

But finally how can somebody reach the DLA degree, after he or she finalises 
the 3-year-long doctoral education, and very often spends years in an office and 
practise teaching architecture at graduate level?

The two prerequisites of attaining a doctoral degree at the Doctoral School 
of Architecture are a portfolio certifying high-standard creative work and a 
dissertation. The requirement for acquiring a DLA degree is the documentation of 
at least one materialised building, as their so-called masterwork. The dissertation 
can be of two sorts. In one case, it relies on the portfolio, thus presenting the 
personal artistic methods through the works included. In the other case, the written 
discourse’s sole role is to present the results of the personal research independently 
from the portfolio or the masterwork. One of the profession-specific characteristics 
of the graduation process at the Doctoral School of Architecture is the arrangement 
of an exhibition linked to the dissertation defense. 
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Hungary is a small country, with ten million Hungarians within its boundaries 
and another 3-4 millions across the border and farther away. The vast majority of 
Hungary’s 10 million people are Magyars, an Asiatic people of obscure origins 
who do not speak an Indo-European language and who found their way to the 
Carpathian Basin after a rather long and circuitous route in the late 9th century. 
Their only cousins in Europe are the far-fluing Finns and the Estonians. Looking at 
the map of Central Europe however, we see a different picture, which makes this 
case difficult to understand for a foreigner. The neighbors of Hungary are relatively 
small as well, with the exception of Ukraine and Romania.

Our country is well known and beloved for its architecture and cultural heritage. 
Visitors may find themselves travelling several hundred years back in time standing 
on a single street corner or visiting one of Hungary’s most admired sites. Within 
the often changing borders of Hungary during its history, fine arts developed in 
strong interaction with European art, and although they always reflected European 
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tendencies, they retained a strong character of their own. Beside the Hungarian 
architecture many foreign culture and religion represents itself throughout the 
country.

- For example the largest synagogue in Europe is the Great Synagogue in Budapest,
- the Széchenyi Medicinal Bath is the largest medicinal bath in Europe, __one of 
the largest basilicas in Europe is the Esztergom Basilica,
- the second largest territorial abbey in the world is the Pannonhalma Archabbey,
- and the largest Early Christian Necropolis outside Italy is in Pécs.

Hungary’s impact on Europe’s history has been far greater than its present size 
and population suggest. Hungarians – who call themselves the Magyar – speak a 
language and form a culture unlike any other in the region, which has been both 
a source of pride and an obstacle fore more than 1100 years. Indeed, Hungarians 
patriotism has been the cause (and the result) of an often paranoid fear of being 
gobbled up by neighbouring countries – particularly the ‚Sea of the Slavs‘ that 
surrounds much of the country. Yet, despite endless occupations and wars, the 
Hungarians have been able to retain their own identity without shutting themselves 
off from the world. It is to credit of the nation‘s heroes, its patriots and the everyday 
people who just get on with their lives that Hungary doesn’t just exist but thrives.

The Carpathian Basin, in which Hungary lies, has been populated for at least half 
a million years. The Stone Age finds from Hungary are very famous, this cultures 
arrived from the Middle East around 7.500 years ago. Indo-European tribes from 
the Balkans stormed the territory in about 2000 BC, bringing with the copper tools 
and weapons.

Over the next millenium, invaders from the west (lllyrians, Thracians), and form 
the east (Scythians) brought iron, but it was not in common use until the Celts 
arrived at the start of the 4th century BC. The Romans conquered the area west and 
south of the Danube River in about 35 BC, two dozen years later they were in the 
Danube Bend. By AD 10 they established the province of Pannonia.

The Romans introduced writing, viticulture and stone architecture instead of the 
earlier vernacular constructions.

The first of the so-called Great Migrations of nomadic peoples from Asia reached 
the eastern outposts of the Roman Empire early of the 3rd century AD. Within two 
centuries, however, they were forced to pull out of Pannonia by the Huns, whose 
short-lived empire had been established by their great King Attila. Many Germanic 
tribes occupied the region for the next century and a half until the Avars, a powerful 
people, gained control of the Carpathian Basin in the late 6th century. They in turn 
were subduedby the Frankish king Charlemagne in 796 and converted again to 
Christianity. By that time the Carpathian basin was virtually unpopulated, except 
for groups of Turkish and Germanic tribes on the plains and Slavs in the northern 
hills.

The origin of the Magyars is a complex issue, not helped by the similarity in 
English of the words ‚Hun‘ and ‚Hungary‘, which are not related. One thing is 
certain: Magyars are part of the Finno-Ugric group of peoples who inhabited the 
forested areas somewhere between the middle Volga River and the Ural Mountains 
in western Siberia and began migrating as early as 3000BC. By about 2000 
BC population growth had forced the Finnish-Estonian branch of the group to 
move westward, ultimately reaching the Baltic Sea. The Ugrians migrated from 



konferencia // 27

the southeastern slopes of the Urals into the valleys, and switched from fishing, 
hunting and gathering to primitive farming and raising livestock, especially 
horses. The Magyars‘ equestrian skills proved useful half a millenium later when 
climatic changes brought drought, forcing them to move north to the steppes. On 
the plains, the Ugrians turned to the nomadic herding. After 500 BC, by which 
time the use of iron had become widespread among the tribes, some of the groups 
moved westward to the area of Bashkiria in Central Asia. Here they lived among 
Persians and Bulgars and began referring to themselves as Magyars. After several 
centuries another group split away and moved south to the Don River. Here they 
lived among different groups under a tribal alliance called onogur (that means 10 
peoples), thought to be the derivation of the word ‚Hungary‘.

In about 895 and under attack, seven tribes under the leadership of Árpád, the chief 
military commander, struck out for the Carpathian Basin. Known their ability to 
ride and shoot, the Magyars began plundering and pillaging on their own, taking 
slaves and amassing booty. Actually there was a time in history when the people 
surrounding us dreaded the menacing Hungarians. They were praying for mercy: 
„Lord save us from the arrows of the Hungarians“. Their raids took them as far 
as Spain, northern Germany and southern Italy, but in 955 they were stopped in 
their attacks by German King Otto I at the battle of Augsburg. But there is always 
something good in defeat. The nomadic Hungarian tribes settled at last and began 
to use the land. More stable life, agriculture, and Christianity followed suit, with 
a kingdom established in the year 1000. This medieval Hungary controlled more 
territory than, for example, medieval France and population was the third largest 
in Europe.

Stephen I set about consolidating royal authority by expropriating the land of the 
independent-minded clan chieftains and establishing a system of counties protected 
by fortified castles. When Stephen died in 1038, Hungary was a Christian nation, 
increasingly westward-looking and multiethnic instead of the earlier byzantine 
orientation. The next two and a half centuries – the extent of the so-called Árpád 
Dynasty – were marked by dynastic intrigues and relentless struggles between 
rival pretenders to the throne. In the mid-13th century the Mongols swept through 
Hungary, most of them burning it to the ground and killing an estimated one-third 
to one-half of its two million people. The Árpád line died out at the start of the next 
century. The struggle for the Hungarian throne after the fall of the House of Árpád 
involved several European dynasties.

You won’t find as much Romanesque and Gothic architecture in Hungary as you 
will in, say, in the neighbouring Countries – the Mongols, Turks and Habsburgs 
destroyed most if it here. The Benedictine Abbey Churches at Ják and near 
Bélapátfalva are a fine examples of Romanesque architecture.

Some houses in the Buda Castle District and parts of the Buda Palace bear the 
gothic hallmark, which is clearly represented on this famous depiction from the 
end of the 15th century.

Several parish churches have incorporated Gothic remains and the Calvinist church 
in Nyírbátor to the east is one of the largest in the region.

The few remaining medieval castles all have Gothic elements, like this example, 
the medieval castle in Diósgyőr.

The Renaissance movement was initially brought to Hungary by King Matthias‘s 
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Italian wife and can be seen in the remains of the Visegrád Palace. Through his 
military exploits Matthias made Hungary one of Central Europe’s leading powers. 
Under his rule the nation enjoyed its first golden age.

The defeat of the Hungarian army by the Ottoman Turks at Mohacs in 1526 is a 
watershed in Hungarian history. After this battle the turks returned and occupied 
the capitol, Hungary was divided in three. The central section, including Buda, 
went to the turks, while parts of Transdanubia and what is now Slovakia were 
governed by the Austrian House of Habsburg. The principality of Transylvania 
prospered as a vassal state of the Ottoman Empire.

Little remains of the 150-year Turkish occupation of Hungary except the beautiful 
Rudas baths in Budapest. The explusion of the Turks after 1686 did not result in 
independence. Hungary was now a mere province of the Habsburg Empire.

Baroque was the dominant architectural style during the economic boom under 
Maria Theresia (between 1740-1780), whose legacy includes the stately palaces, 
as well as numerous churches scattered all over Hungary. Baroque architecture 
abounds in Hungary, you can see examples in virtually every town in the land. For 
something on a grand scale, let’s see the Esterházy Palace at Fertőd

Following the great floods of 1838, when many of buildings in Budapet were 
washed away, the area was largely redeveloped in the classicist style. A little further 
from the city centre, the National Museum is a powerful and attractive display of 
huge Roman-style columns at their most impressive.

The good times at the end of the 19th century and just before the First World War 
brought a boom in the construction industry, and a number of past styles were 
revisited. The Parliament is typically Neogothic.

The celebrated Art Nouveau style was pioneered by just a handful of prolific 
architects at the same time as Eclectic building was all the rage. This style brought 
unique architecture to Hungary at the turn of the 19th. Art Nouveau fans will find 
in our cities some of the best examples of the style in Europe, see for example the 
Museum of Applied Arts in Budapest.

Hungarians had a major hand in Walter Gropius’ Bauhaus movement in Weimar, 
helping spread its principles of design and architecture all over Europe and America 
after 1933. Some returned to Hungary to build prominent villas in the Buda hills,
and the simple but beautiful Városmajor church.

In June 1920m the victorious Allies drew up a postwar settlement under the Treaty 
of Trianon at Versailles, near Paris, that enlarged some countries, truncated others. 
As one of the defeated enemy nations and with large numbers of ethnic minorities 
demanding independence, Hungary stood to lose more than most. It was reduced to 
40% of its historical extension. Many of the problems the treaty created remained 
in place for decades,a nd it has coloured Hungary’s relations with its neighbours 
for the next decades.

Finally, our stunning architecture, piquant gastronomie, vital but a bit pessimistic 
people and the steaming thermal spas are our main attractions, but it’s the 
uniqueness of the people, their culture and language that makes it so interesting. 

Thank you for your attention!
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Queen of the Danube - Three cities
• Budapest is one of the most important cities along the Danube in Central-Eastern 
Europe. Its location and its character is mainly defined by the river Danube, the 
major watercourse of South-Eastern Europe.
• The location of its first settlement was defined by the river. The Danube was the 
limes of Pannonia province of the Roman Empire with Aquincum, the ancestor of 
Budapest, as its capital. The city grew into a relatively big settlement between the 
1st and 4th century AD and besides military functions it also provided a crossing 
point on the river.
• In the Middle Ages three independent cities existed at the territory of the city 
today: Buda the seat of the Hungarian kings from the 13th century, Pest a relatively 
small agricultural settlement and Óbuda a small medieval city, at the site of the 
former Roman province capital
• The city’s relation to the Danube has always been influenced by the possibility 
and risk of flooding. Two devastating floods hit the city in 1838 and 1876, when 
significant number of buildings were heavily damaged by the water. The risk of 
flooding still influences the daily life of the city as it was seen in 2006 and 2013, 
when new records of water flood level were set up, but the city was saved from 
major damages.
• The bridge existing from the late Middle Ages (from the 17th century) transformed 
the city into one of the most important market towns of Central Europe. In the late 
17th century Pest received the right to hold markets. The markets and fairs of the 
city, mainly concentrating on agricultural goods going to Western Europe, slowly 
transformed the small settlement into an economically significant city at European 
level.
• The economic growth speeded up in the 19th century when the city developed to 
become one of the major centers of agricultural product exchange and agricultural 
industry in Europe. The grain mill production at this period was the second largest 
in the whole world after Chicago.

The great metropolitan city and its typologies
• In the course of the history of the city there were two major periods of population 
growth: (1) late 19th century when as a result of the mentioned economic growth 
the population grew from around 300 000 people to around 1,2 million and (2) 
between 1950-1980 when as the result of the centralization policy of the socialist 
state, industry was mainly concentrated to the capital Budapest and the population 
grew from 1,5 to 2,0 million inhabitants.
• As a result of the economic growth and the population gain of the 19th century 
the city became one of the major big metropolises of Europe. By 1896 when the 
country commemorated its millennium a world class city was born, with big 
avenues, new boulevards, riverside promenades, flood protection along the river 
and with the first underground line of Continental Europe.
• During this period major and symbolically important new public buildings were 
built. The new Parliament Building, the Opera house, the Royal Castle, theatres 
and universities were erected among others, creating a new eclectic cityscape.
• This building activity created a beautiful city sitting on the river: the Queen of 
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the Danube was born.
• The late 19th century development and growth of Pest resulted one of the densest 
historical urban tissues of Europe, which is almost as dense as the ancient quarter 
of Hanoi. In this typical development of urban blocks the tissue is characterized 
by series of open courtyards, while the perimeter of the blocks is closed from the 
direction of the surrounding public spaces.
• The building units of this tissue, the tenement houses are always developed 
around a central courtyard using one basic and identical typology, but at the same 
time they use a great number of formal variations and also their standards can be 
diverse. One of the hidden and charming beauties of the city is this hidden world of 
semi-public courtyards sometimes with fantastic architectural qualities and details.
• The People’s Republic of Hungary was formed in 1949 and just one year later 
„Great Budapest” was created in 1950. The former boundaries of the city defined 
in 1873 were extended and the area of the city was almost doubled. The oncoming 
years the city’s development was mainly characterized by industrialization and 
mass housing, while the former historic center was basically neglected.
• Socialist mass housing estates with mainly prefabricated concrete panels 
were developed between the 1950s-1980s. This is the building typology that 
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accommodated most of the population growth of the period.
• In these 4 decades of housing development we differentiate 4 main periods: 
(1) in the 1950’s housing estates were mainly developed at locations close to the 
city center and were still using traditional brick technology; (2) in the 1960’s the 
prefabricated concrete panel technology became widespread; (3) in the 1970’s the 
number of flats built in the housing estates starts to grow in an exponential way 
and (4) in the 1980’s sites with better locations are used and the standard of flats 
also starts to increase.
• One typical example of the housing estates is the Kelenföld City Center built 
between 1966 and 1970 accommodating 52 000 people. The main compositional 
idea of the estate was the use of ten story “ribbon” buildings and 16 story point 
blocks.
• The housing estate of Óbuda, another example, shows an estate developed on the 
site of a former subcenter, namely the historic center of Óbuda. Here the historic 
tissue of the former city was eradicated. Nevertheless today this is a good example 
of the rehabilitation of this building type, since the largest sustainable building 
renewal of such construction was implemented here, with heat insulation and 
energy efficient sanitary systems.
• In Budapest today three building typologies make up the majority of the building 
stock: (1) detached – mainly one-family housing – developments occupy 78% of 
residential areas inhabiting 38% of the population (2) housing estates occupy 12% 
of residential areas accommodating 34% of the population (3) while the closed 
building line tissue in the historic center occupying 10% of the residential areas 
have 28% of the total population of the city.

Budapest today, the city and its transformation
• Today the urban structure of the city is characterized by several urban zones as 
seen on this simplified zoning map of Budapest: 1 – historic urban core which 
consists mainly of the historic urban center; 2 – the Danube riverbanks all the way 
along the river; 3 – the transition belt with former industrial areas and transforming 
urban tissues; 4 – the mountain zone of Buda that with its natural topographical 
conditions create a completely different urban environment than the rest of the 
city; 5 – the outskirts on the eastern side of the city that are mainly characterized 
by alternating detached developments and housing estates. The built-up and green 
areas of Budapest today show a balanced situation with a dense center but with 
relatively big green surfaces in the outskirts.
• The Urban Renewal processes of the city started from the early 1990s. One main 
target area of this rehabilitation was the 19th century historic tissue mainly close 
to the center of the city.
• A comprehensive renewal of urban public spaces has also started at this time, 
which by now has transformed a significant part of the inner city zones into 
pedestrian and bike friendly areas. 
• The Danube as a main “highway” and connecting element of the areas with the 
highest potential also define the main zones of interventions. The areas with the 
largest finished constructions lie mainly beside the Danube.
• The biggest planned new projects of the city are also at these locations. A great 
number of new urban development projects have been planned by investors at the 
brownfield zones not too far from the city center along the river.
• Budapest is preparing a candidacy for the Olympic Games in 2024. The center 
of the Olympic city, planned at the northern tip of Csepel Island, would make 
advantage of the vicinity of the river. The transportation system during the games 
would also use ships for carrying competitors to various sites.
• Finally one planned brand new project of the city: the complex rehabilitation 
of the riverside along the Danube. The architectural competition has just been 
finished and we are now looking forward to the pedestrian friendly transformation 
of this long strip of public space in Budapest.
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Abstract
Housing development plays a central role in the national economy, because 
housing is the foundation of economic growth and is a tool of macroeconomic 
stability. However for social housing, the problem of its planning and architecture 
has never been a simple matter. In Vietnam, social housing for low-income people 
has only been developed in recent times and not been adequately studied. The 
paper analyzes and evaluates some affordable social houses which have been built 
recently. On that basis it proposes some solutions for planning and architecture 
of social housing fitting with the context of urbanization and demographic 
characteristics of Hanoi.

Keywords: social housing; low-income people; affordable houses.

1. Concept of social housing
Social housing is a global matter. However its concept is not completely the same 
in different countries. In many developed countries with stable population and 
relative urban-rural balance for the population, social housing is considered as 
housing for those who have no ability to pay for their residence. By this definition, 
social housing has been distinguished with housing for low-income people, who 
have lower income but still have the ability to pay. In Vietnam according to the 
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Housing Law 2014, houses for low-income people are classified as social housing 
[3]. This is understandable in the current context, when Vietnamese house price 
to income ratios are from 24.5 to 26.6, much higher than in other countries and 
regions in the world (6.25 for South Asia, 4.14 for East Asia, 2.21 for Africa, 6.25 
for Europe, the Middle East and North America, 2.38 for Latin America and the 
Caribbean), and also much higher compared to the reasonable index from 3 to 4 
of the UN proposal [7], making low-income people have almost no ability to pay 
for their homes.

2. Current status of social housing for low-income people in Hanoi
The development of social housing in Hanoi was launched around the 1960s, with 
the formation of series of collective housing estates such as Kim Lien, Nguyen 
Cong Tru, Van Chuong, Giang Vo (Fig. 1), Trung Tu, Thanh Cong..., which partly 
met the need for housing of officers and employees at that time. But after 1986, this 
process was halted by the abolition of the subsidy policy on housing.

The redevelopment of social housing in Hanoi has just been restored in the past 
few years, after the real estate market falling into gloomy due to lack of demand. 
With the preferential credit package of 30,000 billion VND from the government, 
many investors have turned to develop the segment of social housing construction 
for low-income people, which still finds high demand.  By now there have been 
forming new social housing ensembles and complexes for low-income people in 
Hanoi, such as Dang Xa (Gia Lam), Trung Van (Tu Liem), Ecohome (Co Nhue), 
HH1-4 (Linh Dam), Bamboo Garden (Quoc Oai), Vesta (Ha Dong), Bright City 
(Hoai Duc), Dai Thanh (Thanh Tri) etc... In parallel with this process, the legal 
framework relating to social housing is gradually improving, including National 
Housing Development Strategy to 2020 and vision to 2030, the Housing Law 2014 
and Decree No100/2015 for the Development and Management of Social Housing.
Nevertheless, according to Dr. Nguyen Dang Son, despite the remarkable efforts, 
the majority of social housing projects for low-income people in Hanoi are of 
quite high rates, surpassing the capabilities of both the average and above average 
income people, whose average monthly earnings are about 7-10 million VND 
(equivalent to 320-450 USD), not to mention the low-income [5].
From the analyses and evaluations of the architectural solutions of social housing 
for the low-income people which have been built in recent times, the following 
observations can be drawn:
- Regarding location: the majority of social housing complexes are arranged in 
peri-urban areas with cheaper land rate. This is prerequisite to obtain affordable 
housing matching the low-income paying ability.
- Besides the social housing buildings which benefit from the social infrastructure 
available in the region, a number of social housing ensembles have proactively 
allocate public service building system as sport centers, park, kindergartens etc... 
(For example Dang Xa, Vesta... – Fig. 2)
- The area of apartments in the social housing are within prescribed by Decree 
No100/2015 (in between 25 and 70m2), but mainly in the upper side (from 46 to 
70m2) with 2-3 bedrooms apartments. There is lack of 1 bedroom apartments for 
young families, single parents, and for the very low-income people (Fig. 3)
- Many apartments have driven unreasonable disadvantages facing east, west, 
northeast or southwest... leading to high demand of power consumption (For 
example the complex HH1-4 of Linh Dam, and some housing blocks of Dang 
Xa... – Fig. 4)
- Organization of spaces inside low-income apartments is quite rigid and less 
flexible with fixed walls, some bedrooms are completely blocked from natural 
lighting and ventilation (For example Dang Xa’s housing blocks CT6 and CT7, 
Linh Dam’s blocks VP6 and VP7, Bright City etc... – Fig. 3, 4, 5)
- There are some social housing complexes which do not meet the official standards 
of natural lighting and ventilation, with apartments almost cut off the view to the 
surrounding, typically Dai Thanh and complex HH1-4 of Linh Dam (Fig. 6).
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- The height of low-income apartments is mainly 3.3m, which is unnecessarily 
over high for social housing. This makes them more expensive due to increase in 
masonry.

3. Proposal on social housing planning in Hanoi
Experiences in many countries show that there are no single solutions which can 
solve all the problems of social housing. One solution may be well with 20% of 
the urban poor but totally inconsistent with the remaining 80% [10]. Nevertheless 
there are still some common basic principles for planning of social housing. Based 
on the characteristics of social, economic and cultural backgrounds of the low-
income people and the important role of housing development for growth and 
macroeconomic stability, social housing for the low-income people in Hanoi should 
meet three basic criteria: being attached to working place, being associated with 
public utilities and services and encouraging population diversity in residential 
quarters.
Being attached to working place
For low-income people, their top need is having a job to cover daily living expenses 
and minimize the unnecessary expenditure. It is the fact that, despite living in 
polluted environment and even in temporary housing, many poor households in 
Hanoi still hang in the downtown area, mostly because of the earning opportunities 
for living over there. The study of the Hanoi and Ho Chi Minh City People’s 
Committees showed that, there were 15.5% of regular immigrants in Hanoi and 
Ho Chi Minh City who displaced at least 2 times in 2010, of which 43% displaced 
by job changes and 31% due to finding cheaper homes [9]. This shows that, for 
immigrants who are the majority of low-income people in Vietnamese cities, 
having shelter in association with working place and reducing travel costs are very 
important requirements.
Being associated with public utilities and services 
A survey of multidimensional poverty in 2010 showed that, for the urban poor in 
Hanoi in addition to deficiencies in housing quality and area, there are deficiencies 
in access to social security systems and housing services, including electrical, water 
and waste services. They also often face difficulties in social inclusion, and live in 
polluted and unsafe environment [9]. Thus, to solve the problem of poverty and 
create social justice, social housing should be planned and arranged in association 
with public utilities and services, including the available and the new ones.
Encouraging population diversity in residential quarters
Foreign experience shows that the separation of the poor and low-income people 
into separate areas on the outskirts of the city significantly restricts them from 
access to economic, social and educational opportunities. For those who find a 
job outside, have to bear the burden of transport costs. This environment usually 
generates and nurtures social crime and inappropriate behavior, and deepens social 
differentiation and the gap between the rich and the poor. Good social housing 
programs often encourage the population diversity and create possibilities for 
poor and low-income people to choose their shelters themselves in accordance 
with their conditions and circumstances [6], so that it would be easier for them to 
access to economic, social and educational opportunities. In Hanoi where social 
differentiation hasn’t been too deep, the arrangement of social housing blocks 
adjacent to blocks for high-income people also make the different strata having 
opportunities to support each other in small services, and other temporary services.

4. Proposal on architecture of social housing
For the architecture of social housing in Hanoi, priority must be given to the 
economical requirements more than the requirements of utility, durability and 
aesthetics. That is because the low-income people in the city have very limited 
ability to pay for their residences, while the house price to income ratio is quite 
high as shown above. In keeping with this fact, design of social housing in Hanoi 
should adhere to the following principles:
High-rise: Due to relatively expensive land for housing, social housing in Hanoi 
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should be high-rise building. This solution could also save a part of the land for 
green area and space for outdoor activities. However, with the characteristics of 
the common construction method, which is usually mechanized - craft combined, 
and common building structure in Vietnam, which is mainly reinforced concrete 
rigid frame, it is reasonable if Hanoi social housing is of about 16 to 25 storey high.
Small apartment size: Small apartment size makes it more accessible for low-
income people, including in cases of renting, leasing or buying the house. According 
to a study on social housing in Da Nang, most of the low-income people in this 
city desire social housing with area between 30 - 50 m2 depending on their paying 
ability [4]. However, housing price in Hanoi is much higher than that in Da Nang, 
so it is possible to propose smaller apartments from 25 to 30 m2 in Hanoi for single 
or young families and even for bigger families with limitation in paying ability.
Reduced floor height: To reduce building costs, the height of low-income apartments 
may fall to around 2.5 - 2.7m. If the social house is appropriately designed, this 
reduction in height does not affect the living quality inside apartments.
Flexibility in spatial organization: Because of the small cramped apartments, 
the organization of indoor spaces should be flexible to suit the needs of different 
uses. Priority should be given to the mobile light partitions more than fixed walls. 
The apartments also should have multifunctional spaces, which can be used for 
different purposes depending on the daytime.
Casual architectural style: The form and facades of social housing should be 
designed simply, avoiding complex details in order to reduce the cost of investment 
and maintenance work.
Energy savings: For low-income people, reducing expenses during the using 
process, especially the expense for lighting and cooling is very important. Therefore 
design of social housing must take into account energy savings, starting from the 
solutions which adapt to local climate conditions. With climate characteristics of 
Hanoi, social housing should have thin flattened shape facing north and south for 
natural ventilation and lighting and limitation of thermal radiation during summer. 
This orientation also reduces the need for sun visors on building façades. Moreover 
the inner space of apartments should avoid dividing into smaller parts in order not 
to hinder trans-room ventilation.
Suitable building technology and materials: To reduce construction costs, social 
housing should use the mass production technology, such as light panel floor slab, 
bubble deck technology, pre tensioning concrete etc... In many places of the world, 
new technologies are often piloted in advance on social housing before rolling out 
in the construction industry [2]. Meanwhile materials for walls should be adobe 
brick or light precast panel to reduce building load.

5. Conclusions
Planning of social housing in Hanoi should achieve three basic criteria: being 
attached to working place, being associated with public facilities and services and 
encouraging population diversity in residential quarters. This makes low-income 
people more easily to integrate with the social environment and enhance access to 
economic, social and educational opportunities, which help them gradually reduce 
poverty in a sustainable way. Meanwhile, the architecture of social housing should 
adhere to seven principles, including high-rise; small apartment size; reduced floor 
height; flexibility in spatial organization; casual architectural style; energy savings; 
and suitable building technology and materials in order to enable low-income 
people quick and easy access to affordable housing. That is also the target of the 
National Housing Development Strategy to 2020 and vision to 2030.
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CONTENT OF THE PRESENTATION

- panel estates of the world (areas, amounts)
- introduction of Újpest and the Újpest Central Housing Estate
- advantages and disadvantages of Újpest Central Housing Estate now
- other examples of housing estate revitaliations
- introduction of the project area, advantages and disadvantages
- the concept of the Process Incubator
- presentation of our renewal project
- advantages of our project

The presentation was based on the research and design project ‘Process Incubator 
for Panel Rehabilitation’ (MÁTHÉ, TÁTRAI, WEISZKOPF, 2015 in By the 
Danube 2014/15 – Yearbook of the BME Doctoral School of Architecture).

Process Incubator for Panel Rehabilitation 
After World War II, more and more dwellings had to be built within a short time. 
Panel technology became dominant for the next decades. About 170 million flats 
were built with this technology in Western and Eastern Europe, the Far East, 
Middle and South America during the second half of the 20th century. During the 
year we examined the physical, psychical, architectural and economical problems 
of the Hungarian panel estates through the largest contiguous panel estate of the 
country, called Újpest Központi Lakótelep (Újpest Central Housing Estate).

Panel Housing estates in Hungary
In Hungary, far behind Western Europe, an MSZMP decree started the two and a 
half decades of the prefab building wave. During this time, about 830 000 homes 
were built using Danish and Russian systems. After the first panel experiments of 
the 1960s, the large estates of the 1970s were built with 10-15,000 flats consisting 
of classical 10-storey ribbon-buildings and 15-storey point-blocks. After the panel-
reforms of the 1980s, the blocks became lower with reduced number of dwelling 
units and more diverse layouts. Although the solutions were improved in every 
decade, both the architects and also the building contractors worked with low 
budget, small assortment of building elements and tight deadlines throughout 
the whole period. The panel estates significantly increased the standard of living. 
The question is how this can be repeated? How did the lifestyle and the level of 
demands of the inhabitants change during the past two generations?

Revitalization of Újpest Central 
Housing Estate

Lecture At Hau 
by Dóra Máthé

11. 01. 2016
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What do the people think?
Today no more panel blocks are built, but in Hungary nearly one in five people live in 
prefabricated buildings. The residents of the panel estates want to live in a place with 
identity, they want to live in a flat which functionally fits their lifestyles and they want 
community friendly public spaces of human scale. (Studio Metropolitana Kht. — Political 
Capital 2006: Alternatívák, Igények, Esélyek. Fiatalok a fővárosi lakótelepekről.)

The housing estate in Újpest
Újpest Központi Lakótelep (Újpest Central Housing Estate) is the biggest housing estate 
of the country with 18,500 flats. It was designed by LAKÓTERV and it was built in three 
phases between 1969 and 1985, it shows all the characteristics of the housing estates of 
the period. The new structure (04) was built on 192,7 hectares of a reorganized area of the 
original urban structure. The neighborhood is still in demand, the apartments are scarce 
but affordable and the city center can be reached in 15 minutes by the underground. The 
public spaces are spacious, but not well articulated and the mass of the parking cars causes 
increasing problems.

The perimeter block
The Újpest Központi Lakótelep (Újpest Central Housing Estate) is composed of various 
types of development. The selected project area is the perimeter block, built in the last 
building phase of the panel estate. In this urban block K30 type east-west oriented “fat 
houses” and S-312 type north-south oriented “slim houses” were built. Inside the apartment 
houses, the car-free zone is divided by the public buildings. Presently the Municipality of 
Újpest is working on the revitalization of the Semsey Park.

Panel-rehabilitations
In Western and Northern Europe the rehabilitation of the housing estates was started at 
the beginning of the 1990s. At this time the panel buildings were privatized in the ex-
socialist countries so they became undivided common properties. In Western Europe most 
of the housing estates work as tenement houses, these were rehabilitated in overall urban-
residential projects. In Hungary, usually the rehabilitation is confined to energetic renewal 
supported by public funds.

Process incubator
In the residential buildings of the perimeter block no significant functional internal 
modification is possible without the financial background for the buyout of the owners 
affected negatively. Today the layouts of the flats do not meet the functional requirements 
of the inhabitants, although many times the placement of some additional functions can 
free up usable interior space. Therefore we are looking for a rehabilitation program: which 
does not depend on the financial background of the dwellers, which the municipality can 
realize and the effects of which are not limited to the ones living in the panel blocks.
The new buildings designed to complete the existing perimeter block articulate the green 
area and parking lots between the panel blocks and the city. The existing outdoor parking 
zone is replaced by resting areas which can be used not only by the residents of the housing 
estate. Covered parking lots and storage units are planned into the newly established 
buildings; the latter ones can ease the scarcity of the overcrowded small flats. Apartments 
for rent will also be built, which can be used in case of longer visits of relatives or major 
renovations.
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1. Where?
In the 2014-2015 academic year the theme of our doctoral research was a former 
industrial site in Budapest. The area of the former Gas Works. The site is situated 
on the Buda side of the River Danube to the north from the city center.

2. How did it evolve?
To fulfill the energetic needs of the fastly developing city the municipality of 
Budapest decided to build the Gas Works in 1910. The new factory was opened in 
1914 by the plans of a Swiss architect.

Lecture At Hau 
by Judit Skaliczki

Judit Soltész
Péter Szabó
11. 01. 2016

Continuity - Gas Works Óbuda
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3. How did it work?
During the construction works they could save some of the original budget, and the 
management of the Gas Works decided to build a housing estate for the workers. 
This housing development contained 197 apartments and many other services, like 
local doctor, kindergarten and school, bakery, butcher, supermarket and post office. 
City within the city

4. City within the city
 It worked like a small city within the city. Soon it became big honour to live here, 
and only the best workers were chosen for the free places.

5. The area today
As the technology of this coal based gas production got outdated the factory 
stopped working and in 2004 it closed its doors for good.
The housing estate became the property of the municipality of Budapest. Many 
things have changed but the majority of the inhabitants are still the descendents 
of the original Gas Works workers, who are renting the apartments from the City.

6. Facts
- the municipality of Budapest hasn’t done any development in the last 10 years
- Budapest has no strategy and money for this area
- the inhabitants are getting old, poor and also physically degraded
- the physical state of the estate is deteriorating
- the site has good potentials: close to the city center and the river, lots of future 
developments in the area, high m2 prices, good infrastructure network

7. Our strategy
Our project aims to create a development strategy that can support the work of 
the municipality so that they can decide about the future of the area. The cultural 
continuity of the estate was the main aspect in our work; therefore we decided to 
represent the interest of the inhabitants.

8.
The two main factors that can define the outcome of the development are ownership 
and finances. For the inhabitants the most important question is to gain ownership. 
For the City the main goal is to get a positive financial balance.

9.
We investigated 3 different housing model types. The first one was an apartment 
house, where the habitants are renting. In the second model the inhabitants buy 
their own flats. The third option – which seems to satisfy the interest of both parties 
the most – is a housing corporation. This model is based on a stock system, where 
the City and the inhabitants have a third partner, a corporation. All three parties 
own stocks and decision making is based upon it.

10.
We delivered our proposal in the municipality and therefore they already started 
working on the future of the worker’s estate: they announced an architectural 
competition. Things started to get moving after decades of no activity.
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Your Excellency

The conference “Housing Architecture – from Budapest to Hanoi” happened 
successful. The lecturers from Budapest University Technology and Economics 
and Hanoi Architectural University had the useful and attractive presentations.
As the result of the presentations, we had a clear look about the history of Budapest 
– Hungary through the periods, from construction environment and culture 
environment, urban characteristics, structures and forms to complex housing 
in the past and future. The presentations of Hungary lecturers help us to image 
urban characteristics also human and culture in Budapest. We also have a deeply 
look about the kind of architectures, urban characteristics and human in Vietnam, 
from the tenement housings in the past to the social housings for poor people in 
Hanoi. I hope, after this conference, students from two Universitíes will have more 
knowledge about the history, culture and architecture of Budapest and Hanoi.
With that, I would like to thank all professors and students from Budapest University 
Technology and Economics for visiting and participating the conference “Housing 
Architecture – from Budapest to Hanoi” in HAU today.

Thanks to the HAU managing board, lecturers and all students had to be here to 
listen and share the interesting experiments and questions for the conference.
After all, I would like to thank all staffs from Institutes of International Training and 
Cooperation and Post – Graduated Faculty organized this successful conference.
To conclude, let me wish BME and HAU will have chances to organize more 
attractive cooperation and exchange activities relevant to architecture in the future.
Once again, on behalf of the organization board, I wish you all good health and 
success.

Thank you very much!

Closing speech 3Lecture At Hau 
by Nguyen Tuan Anh

Head of Faculty of Postgraduate
11. 01. 2016
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Szöveg:
Kerékgyártó Béla

Hanoi város- és 
építészettörténetének korszakai. 

A fejlődés irányai 1990 után

Novemberben vietnami küldöttség érkezett a Hanoi Építészeti Egyetemről a BME 
Építészmérnöki Karára, hogy előkészítse a két kar közötti együttműködést. E 
hónap 24-én a Kortárs Építészeti Központban telt ház előtt tartottak előadásokat 
Hanoi építészet-történetéről  (Dr.Le Quan professzor), az önálló városi enklávékat 
képező, beuházók által finanszírozott fejlesztési projektekről (urban area 
developments  – Dr. Pham Trong Thuat), illetve a Hanoi Építészeti Egyetemről és 
az ott folyó képzésről (Dr. Le Chien Thang).
A következőkben ezekre az előadásokra támaszkodva, de további forrásokat is 
felhasználva adok áttekintést Hanoi város- és építészettörténetének korszakairól és 
rétegeiről, illetve a lakásépítés és az ingatlanpiac újabb trendjeiről.

A város szerkezetében a történeti korszakok szerint négy réteget lehet 
megkülönböztetni: az első a főváros alapításától a francia gyarmatosításig, a 19. 
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század második feléig terjed, a második a francia gyarmatosítók időszakát jelenti 
a 20. század közepéig. Ezt követi a helyiek által is szovjet vagy kommunista 
korszaknak nevezett időszak 1945 utántól a 80-as évek második feléig, végül 
pedig az ún. doi moi (átalakítás) reformkorszakának, a „szocialista jellegű 
piacgazdaságra” való áttérésnek a máig tartó időszaka.

A város mai területén a bronzkortól kezdve (kb. i.e. 1000 körültől) különböző 
települések jöttek létre. Hanoi mint vietnami főváros történetét 1010-től számítják. 
Az alapítás egybeesik a Ly Dinasztia felemelkedésével és a független vietnami 
állam megteremtésével. Lý Thái Tổ (vagy születési nevén: Lý Công Uẩn) új helyen 
jelölte ki az uralkodói székhelyét, mintegy 20 kilométerre a korábbi rezidenciájától 
(Hoa Lu, korábban Co Loa volt a főváros). Az eredetmitosz szerint a király egy 
alkalommal, amikor hajóján a város erődítményéhez érkezett, egy sárkányt látott 
felszállni a vízből, innen ered Hanoi régi elnevezése: Thang Long vagyis emelkedő 
sárkány. Itt építette ki a király a birodalmi erődítményét (citadella). A város egy 
rövid megszakítást leszámítva egészen 1802-ig különböző dinasztiák alatt főváros 
volt, akkor azonban az utolsó, a Nguyen dinasztia a Közép-Vietnamban lévő 
Hueba tette át székhelyét. A város mai neve (Hà Nội („a folyók között” vagy 
„folyón belül”) ebből az időszakból származik: 1831-ben adta ezt a nevet a Nguyễn 
dinasztia egyik uralkodója, Minh Mang. 
A királyi székhely központja a citadella (királyi erődítmény) volt, amely az 
évszázadok során sok változáson esett át: nemcsak továbbépítették, hanem az 
egymással is vetélkedő dinasztiák sokszor le is rombolták az elődök által emelt 
építményeket. A legnagyobb pusztítást azonban a franciák végezték, akik a 19. 
század végén Hanoi elfoglalása után szisztematikusan igyekeztek az erődítményt 
elpusztítani, illetve átépíteni. Ilyen módon nem sok maradt az eredeti épületekből, 
az együttes közepén álló paloták a francia időszakból származnak. Ma azonban 
elkezdték kiválasztott történelmi épületek helyreállítását (gyakorlatilag 
újraépítését).
A citadella mint politikai központ mellett a város kulturális és kereskedelmi 
központtá is vált. Az előbbi kiemelkedő képviselői elsősorban a különböző vallási 
tradíciókhoz kapcsolódó buddhista pagodák és templomok (egy pillérű templom, 
Tran Quoc pagoda és a Kim Lien pagoda), illetve a különböző istenségek és 
szentek tiszteletére emelt templomok (a Ngoc Son vagyis Jade hegy temploma, 
amelyet a 13. században élt Tran Hung Dao hadvezérnek szenteltek, a Đền Quán 
Thánh vagy a Tay Ho templom). Ugyancsak nagyon híres az 1070-ben alapított és 
jelentős konfuciánus iskolává fejlesztett Irodalom Temploma, amelyet a Vietnam 
első egyetemének is neveznek. 

A város modernizációja a francia érához kötődik, amely a franciák 19. század közepi 
megjelenésével, illetve századvégi uralkodóvá válásával következett be. A franciák 
Hanoit indokínai birodalmuk központjává kívánták fejleszteni. Ennek érdekében 
saját barokk, illetve hausmanniánus városépítészeti és Beaux-arts építészeti 
mintáikat adaptálták Hanoira: széles, point du vue-ra szerkesztett sugárutakat, 
egyszerűsített klasszicizáló nyelven megfogalmazott, vakolt épületeket hoztak 
létre. Ennek folytán találó e korszak városának párizsiasításáról beszélni (4)
A városfejlesztéshez hozzátartozott a modern intézmények kiépítése. Mintapéldái 
ennek a helytartói palota (Auguste Henri Vildieu, 1902-1907), az operaház (Broyer, 
V. Harley, Francois Lagisquet, 1901-1911), amelynek elhelyezése egy az egyben a 
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párizsit idézi vagy a főpályaudvar (1902) és a Dong Xuan (1889) vásárcsarnok. De 
ők építették a Vörös folyón átívelő acélszerkezetű konzolos Doumer (Long Bien) 
hidat is (Daydé & Pillé Paris, 1899-1902). 
Az idők során a franciák kétféle stratégiát követtek: az első az asszimilációs, amikor 
a helyi kultúrától függetlenül érvényesítették be saját megoldásaikat, a második a 
kapcsolatkereső, amikor a modern megoldásokat a helyi hagyomány és tipológia 
elemeivel vegyítették. Az utóbbi szempontjából kiemelkedő Ernest Hébrard 
tevékenysége, akit neves építészként és urbanistaként az akkori kormányzó, 
Maurice Long hívott meg Hanoiba a 20-as évek első felében, hogy tanácsadóként 
segítsen a városrendezési és építészeti kérdések megoldásában.  Hébrard helyszínen 
is tanulmányozta, illetve dokumentálta a dél-ázsiai kultúrát, történészekkel és 
régészekkel konzultált, s ez alapján alakította ki – ahogy az építészettörténész 
William S. Logan fogalmaz – kulturális relativista alapállását, amely a különböző 
kulturális elemek és hatások ötvözését jelentette. Hébrard készítette el Hanoi 
mellett Saigon, Phom Penh és Da Lat városrendezési tervét is, emellett Hanoiban 
egy sor jelentős épületet is tervezett. Jó példája ennek az egykori Louis Finot (a 
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mai Nemzeti Történeti) Múzeum (1926-1932). Hébrard elképzelései és szintén 
párizsi minták alapján alakították ki a kormányzati (helytartói) központot. A 30-as, 
40-es években az art deco és a modern építészet elemei is megjelentek a városban.
Érdemes megemlíteni, hogy a franciák saját kulturális örökségük részének is 
tekintik e korszak alkotásait, s anyagilag és szellemileg is részt vállalnak mai 
helyreállításukban, a felújítási munkákban.

A harmadik réteget a szovjet vagy kommunista éra jelenti, amely időszak döntő 
részét az indokínai háborúk töltötték ki (ld. Vietnam modern történetéről írottakat), 
ami korlátokat szabott az építésnek és fejlesztéseknek, ezzel együtt azonban 
Hanoiban is megépültek – még ha sajátos formában is – a többi államszocialista 
országból ismert lakótelepek (ld. az erről szóló előadást, illetve beszámolót). 
Az akkori ideológiának megfelelően kiemelt célokat jelentett az iparosítás és az 
urbanizáció. A növekvő népesség elhelyezését és a gazdasági növekedés feltételeit 
biztosítandó határozta el a város 1961-ben területének jelentős adminisztratív 
bővítését: az addigi 152 négyzetkilométerről 461 négyzetkilométerre. A 
hároméves terv során szerte a városban ipari telephelyeket hoztak létre, részben 
belterületi foghíjakon, de főképp külső területeken. A gyárak és üzemek köré pedig 
lakótelepek épültek. Területnyerés céljából sok kisebb-nagyobb tavat töltöttek fel 
ezekben az években. 
A konkrét fejlesztésekben, épületek, illetve infrastruktúra-tervezésben elsősorban 
szovjet, de más szocialista országból származó szakemberek is részt vettek, 
így magyar építészek is (pl. Polónyi Károly). A szovjet építészek közül Garold 
Grigorjevics Iszakovics volt a legmeghatározóbb, aki egész sor középületet és 
emlékművet tervezett Vietnamban a 70-es évek első felében. Így például állandó 
munkatársával, B.S. Mezencevvel és Natalia Dmitrieva Sulimovával jegyezték a 
Ho Si Minh Mauzóleumot (1973-1975) és a Szovjet-Vietnami Barátság Kulturális 
Palotát (átadva 1985). Vlagyimir Ivanovics Revjakin és Irina Grigorjevna 
Zabolovszkaja tervezte a Ho Si Minh Múzeumot (megnyílt 1990-ben). A mai Ba 
Đình téren és környékén a korábbi hatalmi központ helyén, illetve továbbépítésével 
valósult meg a mai politikai központ: Ho Si Minh mauzóleuma, múzeuma és 
lakóháza, az új parlament és minisztériumok épülete stb. 
A lakótelepek építésében az amerikai szomszédsági koncepciót saját feltételeihez 
igazító szovjet mikrorayon koncepció volt a meghatározó, amely szigorú 
normák szerint előírta a lakókörzetek közintézményekkel való ellátottságát és 
azok gyalogos elérhetőségének biztosítását. A szegényes anyagi feltételek és a 
tervezői tapasztalatlanság folytán kis alapterületű, 30 négyzetméter körüli lakások 
készültek, sokszor nagy trakturmélységgel, akár ablak nélküli helyiségekkel. Több, 
a középfolyosóra felfűzött cellalakáshoz tartozott közös konyha és fürdőszoba. 
(Ld. a szociális építésről szóló előadást.)

Végül a negyedik időszak az ún. doi moi, a gazdasági reformok és átalakulás 
korszaka, amelyet hivatalosan 1986-ban hirdettek meg, s amely a jelenben is 
tart. A nyitás fokozatosan valósult meg. A hetvenes évek végétől a nyolcvanas 
évek második feléig tartó válságidőszakot a 90-es évektől egyenletesen magas 
gazdasági növekedés és ugrásszerű fejlődés váltotta fel. Ezekben az évtizedekben 
Vietnam a világ egyik legszegényebb országából Kína és Kambodzsa mögött 
Ázsia harmadik és a világ negyedik leggyorsabban fejlődő gazdaságává vált. Ez a 
környezet vonzóvá vált a külföldi tőke és befektetők számára is. Ennek megfelelően 
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megjelentek a városban az új, tematikus negyedek, így az üzleti és cégközpontokat 
magukban foglaló és egyben kifejező felhőkarcolók, amelyek a városban eddig 
idegen léptéket honosítottak meg. Az állam is törekedett nemzetközi építészekkel 
új reprezentatív középületeket, így új parlamenti épületet, kongresszusi palotát, 
múzeumot építtetni (ezeket a megbízásokat sorra a Gerkan, Marg és Partner német 
mammutiroda nyerte el látványosnak szánt, valójában elég közhelyes építészeti 
gesztusokkal és megoldásokkal).

Vietnam népessége viharos gyorsasággal növekszik: míg 1950-ben a lakosságszám 
25 millió, 2000-ben 80 millió körül volt, mára majdnem elérte a 95 milliót (2). 
Ehhez a mennyiségi növekedéshez strukturális átalakulás is társul: növekszik a 
vidékről, a mezőgazdaságból a városokba áramlás, ami a nagyvárosok, Ho Si Minh 
City (Saigon) és Hanoi népességének látványos emelkedésében is kifejeződik. Ma 
az előbbit 8 és 9 millió közé, az utóbbit 7 millió főre becsülik (3). Hanoi esetében 
azonban hozzájárult ehhez a város adminisztratív döntéssel létrehozott bővítése 
is: 2008-ban a város területét a háromszorosára növelték, bekebelezve a teljes 
Ha Tay tartományt, a Me Linch körzetet valamint négy települést a Luong Son 
tartományból. Ily módon Hanoi területe ma 3300 négyzetkilométer, s ezzel a 17. 
legnagyobb főváros a világon. Ezzel a várospolitikai lépéssel Hanoi léptékében 
is igyekszik felzárkózni a globális trendekhez, a kiterjedt városi régióvá bővülő 
óriásvárosokhoz, amelyek új fejlesztési területeket és lehetőségeket kínálnak a 
hazai és nemzetközi befektetőknek. 

A növekvő lakosságszám természetesen megnövelte az igényt a lakások iránt. 
Nemcsak mennyiségi szempontból, hanem a társadalmi differenciálódás 
következtében felmerülő minőségi igények folytán is, amelyek a meglévő lakások 
bővítését és konformosítását célozzák. Hanoi egyik pozitívan értékelhető vonása, 
hogy – szemben a fejlődő országok sok dinamikusan vagy exponenciálisan 
növekvő városával – eddig sikerült elkerülni slumok kialakulását. (6) Az 1990-
as években ehhez a várospolitika sajátos engedékenységére volt szükség. a 80-
as évek közepéig érvényben volt szigorú szabályozást és állami monopóliumot 
egyfajta laissez faire váltotta fel: a 90-es években a magánerős, illetve kislépékű 
magánvállalkozásokban folytatott spontán építésnek engedték át a terepet. 
Amennyiben az illegális építők, ház- és lakásbővítések megfeleltek egy bizonyos 
minimális sztenderdnek, kapcsolódhattak a kommunális víz-, csatorna- és 
elektromos hálózathoz, és legálissá váltak. Ezek a gyakran a meglévő épületek 
bontásával és nagyobbak építésével járó építkezések alapvetően a város 
belterületén folytak, s létrehozták a mai szabálytalan, furcsán szedett-vedett, 
buherált épített környezet képét. A magas telekárakból következően itt is teret 
hódított a magasépítés, sokszor szembemenve az érvényes szabályozókkal. A 
szegényebb rétegek leszakadásának megelőzése szükségessé teszi az állami 
szerepvállalást, szociális lakások építését, amelyeket szintén magasházakban 
kívánnak megvalósítani (ld. erről  Khuat Tan Hung professzor előadását). Szatellit 
felvételek alapján kimutatták, hogy 1986 és 1996, tehát tíz év alatt Hanoi négy 
belső kerülete elvesztette a fásított zöld területek 12%-át, illetve a belső vizek 
(ponds) és tavak felületének 64,5%-át (!), miközben a beépített lakóterület 22,4%-
kal növekedett (7) Ez az út rövid távon hasznosnak bizonyult ugyan, de a városi 
sűrűség, az infrastruktúra, a környezeti terhelés mértékét az elviselhetőség határáig 
fokozta, s lehetőségei egyébként is végeseknek bizonyultak a további igények 
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kielégítésére. Mindez a 2000-es évek elején stratégiaváltáshoz vezetett. A kisléptékű 
fejlesztéseket felváltották a nagybefektetők által finanszírozott, önálló városi 
egységet képező fejlesztések (urban area development). Megjelentek a nagyobb 
tőkeerővel rendelkező beruházók és kivitelezők, akiknek kedvező feltételeket 
biztosítottak, ha lakásépítésre vállalkoztak. Ez bizonyos szempontból átláthatóbbá, 
illetve némileg szabályozhatóbbá tette a területet. A korrupció azonban nem tűnt 
el, csak más formákat öltött. Ezek a nemzetközi gazdaság neoliberális trendjébe 
illeszkedő projektalapú fejlesztések gyors megtérülésre és profitra törekszenek, és 
új, fizetőképes réteget próbálnak megcélozni. A túl sűrű és szennyezett belvárostól 
lehetőleg távoli, zöldmezős területeket igyekeznek megszerezni. A korábbi 
mezőgazdasági művelésben lévő, pl. rizstermesztést folytató területek építési 
célú felvásárlása már a kilencvenes években elkezdődött, s a 2000-es években 
nagymértékűvé vált. Az a befektetői érvelés, hogy ezek a modern technológiával 
épülő és korszerű infrastruktúrával ellátott magasépületek vagy zárt enklávék a 
korábbi buheráló beavatkozásokkal szemben a fenntarthatóságot segítik elő, 
legalábbis megkérdőjelezhető.  Annyiban azonban pozitív eredménnyel járnak, 
hogy tehermentesítik a belvárost, illetve megnyitják az utat a rekonstrukció, lassú 
kitisztítás felé.  Különösen fontos ez az óvárossal kapcsolatban (ld. az erről szóló 
szövegeket), de felvetődik a szocialista időszak lakótelepeivel kapcsolatban is. 

Az említett adminisztratív döntéssel végrehajtott városbővítés 2008-ban 
nagymértékben új területeket tett elérhetővé a zöldmezős nagyberuházások, 
tematikus, illetve körülzárt-őrzőtt lakóparkok létrehozására a tehetős középosztály 
számára. Ekképp látványosan megjelennek a társadalmi különbségek, s a 
környezetet is megterheli a korábbi zöld területek beépítése, illetve az autós 
életmódból következő infrastruktúra-igény és környezetszennyezés. Az egyik 
szakértő 35 megvalósult és mintegy 200 tervezés alatt álló nagyléptékű projektről 
beszél. 
Azt ugyan törvény szabályozza, hogy minden körülhatárolt területen megvalósuló 
nagyberuházásnál a terület 20%-át vissza kell szolgáltatni az államnak szociális 
lakások építésére. Ily módon vegyes beépítésű és lakosságú negyedek jöhetnének 
létre. A beruházók azonban sokszor e területen, sőt falakon kívül biztosítják az 
előírt területet, illetve az államnak mint építtetőnek sokszor nincs kapacitása az 
építésre. (8) 
Léptékében kiemelkedő példája az ilyen beruházásoknak a „az ember és a 
természet tökéletes harmóniáját” hirdető hatalmas Ecopark, amely 8,2 billió dollár 
befektetésével, 500 hektáron 2020-ig jön létre. Mint nevéből is kitűnik, egészséges 
és természetközeli környezetet ígér a túlzsúfolt és szennyezett városból a tehetősek 
számára. A terület a mostani várostól dél-keletre, a Vörös folyó túlpartján található. 
A városhoz a megfelelő közlekedési kapcsolatot a 2030-as városkoncepcióban 
szereplő, még megépítendő hidak, illetve alagút biztosítják majd. A fejlesztéshez 
kapcsolódó kisajátítások komoly tiltakozássorozatot váltottak ki a mintegy kétezer 
(más forrás szerint 4000) érintett parasztcsaládból (összesen mintegy 15-20 ezer 
ember), amelyek összecsapásokhoz is vezettek. A vita tárgyát a kisajátítás módja és 
az indokolatlanul alacsonynak tartott felvásárlási ár váltotta ki, s ma sem zárult még 
le, habár az első ütem 54 hektáron már megvalósítás alatt áll: 130 egységből álló 
sorház, 354 villaépület és öt, összesen 1500 lakást tartalmazó többlakásos épület 
alkotja majd. (9) A folyamat tehát nyitott, és nagy kihívást jelent a város számára a 
városi-területi integráció fenntartása, a környezeti és szociális problémák kezelése.

Források:
(1)William S. Logan: Hanoi. Biography of a City. 
Seattle: University of Washington Press, 2000
(2) (http://worldpopulationreview.com/countries/
vietnam-population)
(3) http://www.vietnamonline.com/az/hanoi-
population.html)
(4) http://www.citylab.com/design/2012/02/paris-
ification-hanoi/1286/
(5) http://www.theguardian.com/cities/2016/
jan/21/inside-hanoi-gated-communities-elite-
enclaves-air-cleaner
(6) http://www.theguardian.com/cities/2014/
aug/11/hanoi-slums-vietnam-urban-planning-
construction
(7) http://repository.kulib.kyotou.ac.jp/dspace/
bitstream/2433/88034/1/460404.pdf
(8) http://www.thepolisblog.org/2012/01/hanois-
new-urban-areas-transform.html
(9) http://www.ecopark.com.vn/en/; https://ejatlas.
org/conflict/ecopark-satellite-city-project-hanoi-
vietnam
(10) https://en.wikipedia.org/wiki/Hanoi
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Hanoi ottlétünk során többször volt alkalmunk magasról letekinteni a városra. 
Leggyakrabban az óváros szélén álló szállásunk tizenkettedik emeletének 
tetőteraszáról, ahonnan a szálloda Szentélyéből, a hátunk mögül maga Buddha is 
elnézte a várost. A szentélyből a lenti város zajával egybeolvadó füstölők illata 
és zene szűrődött ki éjjel nappal,. Ritkán láttunk messzire a köd vagy szmog 
és a környező épületek miatt – inkább csak a város hangjait lehetett érzékelni. 
A hanoi Építész Kar épületének tetejéről messzebbre ellátunk. Láttuk az iroda-
épületek kisebb egységekbe csoportosuló, magas felhőkarcolóit, melyek a város 
végtelennek tűnő néhány emeletes, kis alapterületű, színes bádogtetejű épületeinek 
tengerét tűzdelik, láttuk az elmúlt évtizedek lakáshiányára reagáló kísérleteket, 
a toronymagas panelépületeket, egymáshoz olyan közel ragasztva, hogy távolról 
úgy tűnt, egyik ablakból elérni a másikat, láttuk a városban lenn járva nehezen 
érzékelhető határokat: a  széles és forgalmas utakat és az utak mentén húzódó 
szoros, házsorfalat, láttuk a közelebb eső tavak feletti szabad teret. A látvány 
végtelenbe tűnt, a teljes várost sosem nem láttuk be.

A forgalom
A forgalom fentről nézve egészen hihetetlen és lenyűgöző jelenség volt. Az 
egyetlen széles sávban haladó mindennemű járművek – autók, buszok, robogók, 
biciklik, teherautók –  sebessége nem nagy, de áramlásuk folyamatos. A forgalom 
szinte egy pillanatra sem áll meg. A kereszteződésben nem az a kérdés, hogy kinek 
van elsőbbsége, ki áll meg, hogy a másikat elengedje, hanem az, hogy ki merről 
kerüli meg a másikat.  
A forgalmat „lentről” tapasztalni, gyalogosan részt venni benne egészen más 
érzés, kezdeteben minden idegszálunk megfeszült. Első sétánk alkalmával a 
belvárosban, amikor védtelen gyalogosként léptünk az utcára, megdöbbentünk. 
Azon kívül, hogy élve átjussunk az úton, nehéz volt bármi másra koncentrálni. Az 
átkelés lehetetlen feladatnak tűnt: nincs olyan pillanat, amikor ne jönne valaki az 
úton, nincs olyan pillanat, amikor megállnának, hogy átengedjenek. Az egyetlen 
esély az átjutásra, ha az ember feladja várakozó szemléletét, és mégiscsak elindul. 
Meglátja, hogy kikerülik. Amíg az út elején tart előlről, az út második felénél 
hátulról. A biztonságos átkeléshez fontosnak tűnt a dinamikus, folyamatos mozgás. 
Betagozódni az áramlásba.

A folyó jelenléte
A várost szegélyező folyó jelenlétét nehéz volt közvetlenül tetten érni. Minden 
alkalommal, amikor Hanoit elhagytuk, átmentünk a folyó széles medre felett. 
A hidakról jól látszott, hogy a Vörös folyó a város északkeleti szélén húzódik. 

Hanoi városi tapasztalások

Szöveg: 
Soltész Judit
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A város a folyó balpartján helyezkedik el, tisztes távolságban a víztől. A Vörös 
folyó évszázadokon keresztül éltette és ugyanakkor rettegésben tartotta Hanoi 
halász- és kereskedő várost rendszeres áradásaival. A hidakról jól látszik, ahogy 
az elmúlt évek gátépítéseinek hatására a megszelídített folyóhoz lassan közelebb 
merészkedik, közelebb kúszik a város.
A folyó partján az elmúlt évtizedekben lakóterületek alakultak ki. Az óvárossal 
egy vonalban, a folyóparton burjánzó zöld között gazdag lakóövezet bújik meg. A 
terület körbe van kerítve. A házak nagy kertekben találhatóak, minden kert zöld, 
tele bonszájokkal és szobrokkal, virágokkal, a kertek között szabad területek, 
koncertpavilon, luxusétterem találhatók. A gyönyörű növényzetben megbújnak az 
épületek, az egész egy nagy összefüggő titkos trópusi, vidéki kertnek tűnik. Óriási 
a kontraszt a közeli óváros zsúfolt, koszos szövetével szemben. De még ez a terület 
sem éri el a Vörös folyó partját. Közvetlenül a folyópart mentén egy farm húzódik.

Vizek és zöldek
Az idők során visszahúzódó Vörös folyó́ nagy számú, mélyebb árkaiban megmaradt 
a víz, így a város területén több kisebb folyó́ és számtalan tó́ volt található. 
Innen a város neve, Folyók és tavak városa. Az elmúlt évtizedek robbanásszerű 
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népességnövekedése miatt Hanoi építési területek hiányában szenved. A hatvanas 
évektől megkezdték a tavak feltöltését annak érdekében, hogy további területéhez 
jussanak. A korábbi negyven tóból mára csak tizenkilenc maradt meg.
Amíg a Vörös folyóval kevés kapcsolatot lehetett csak teremteni, csak felülről, 
a városból kivezető hidakról láttuk, a tavak annál szervezesebben beépültek 
a városi életbe. A legtöbb tó körül, ahol jártuk, rendben tartott parkot találtunk, 
melyet a lakosság aktívan használ. A zöldfelületek rendezettek és fantáziadúsan 
alakították ki őket. Ahogy a pagodákhoz, palotákhoz, vagy bármilyen történelmi 
vagy turisztikai látványossághoz tartozó kertek is érzékien vették körbe tárgyukat, 
a házat.

Belvárosi szövet, az Óváros
Hanoi óvárosa nagyon sűrű szövésű. Keskeny, hátrafelé nyúló, hosszú házakkal, szűk 
és kanyargós utcákkal. A tradicionális házak egyemeletesek. Megkülönböztethető 
a tradicionális vietnámi ház és az azt továbbíró gyarmati háztípus több formája. 
Arányaik megegyeznek, de stílusjegyeik alapján megkülönböztethetők. Az idők 
során a házakra további emeleteket húztak. A mondás úgy tartja, nincsen olyan 
ház, amire ne lehetne még egy emeletet ráépíteni. Mégis az óvárosban szívében 
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nagyrészt alacsonyabbak maradtak a házak, csak ahogy széle felé haladunk, 
lesznek egyre magasabbak az épületek. Az Óvárost szegélyező nagy forgalmú, 
a kerületeket egymástól elválasztó utak túloldalán egészen hihetetlenül magasra 
emelkedtek, sorfalat képeznek a keskeny házak.

Piac, bolt, adás-vétel
A keskeny homlokzati szélességű házak mindegyikének földszintjén nagy porta, 
a mindenkori bolt helye található. Hanoi belvárosában a boltok kínált portékájuk 
szerint a mai napig utcákba rendeződnek. Mi az esküvői kellékesek utcájában 
laktunk. De nap mint nap áthaladtunk a játékok utcáján, a háztartási gépek utcáján, 
a ruhák és cipők utcáján.
Az egész város egy nagy piac, mindenki folyamatosan elad és vásárol valamit. 
Mindennek helyszíne maga az utca. A földszinti bolthelyiségek teljes homlokzati 
felülete általában nyitott. Az Óváros egyes háztömbjei sokszor Hanoi környéki 
falvak tulajdonában vannak, ahol a faluban termelt javakat árusítják. Így az adott 
falunak gyakorlatilag saját állandó piaca van a fővárosban.

Evés és közös időtöltés az utcán, utcai élet
Az Óvárosban, mint ahogy a város többi részében vagy vidéken is, mindenki 
nagyon sok időd tölt a közterületeken. Ennek egyik oka, hogy a lakások nagyon 
kicsik, másik oka talán az a közösségi összetartó erő, ami a vietnámi emberek 
sajátja. Ez a vonás talán az ősidők óta közösen termelt rizs, a folyószabályozás, az 
öntözés körüli, csak közösen elvégezhető munkák eredménye. 
A hanoi emberek az utcán esznek és főznek is. Alacsony kis műanyag székeken 
ülnek, sokszor egy társaság közösen főz egy-egy ilyen műanyag kis asztalnál. 
Létező, kedvelt fogás, hogy az asztalon kis gázlángon forr a levesalap és tálakban 
mindenféle nyers hozzávaló: hús, zöldségek, szója, rizstészta található, amiket 
pár percre bele kell dobni a forró levesbe. Egy-egy ilyen leveskészítés-evés felett 
órákat el lehet üldögélni. Hanoi óvárosában lépten-nyomon közösen főző, evő, 
fiatal vietnámi, jókedvű társaságokat látni.

Takarodó
Egészen éjfélig, amikor kihirdetik a takarodót a városban. Az utcák kiürülnek, már 
csak titokban folytatódik az élet. (Amikor a rendőr arra jár, gyorsan lekapcsolják 
a lámpát a vasúti töltés oldalában húzódó éttermek sorában. Csak egy pillanatra, 
amíg a biztos tovább nem halad.) A takarodónak talán az az értelme, hogy a 
magától soha meg nem álló város így megpihen egy pillanatra. Muszáj egy 
kis megálljt parancsolni, ami alkalmat ad arra is, hogy a napközben összegyűlt 
szemetet összegyűjtsék.
Az egyik legmeglepőbb városi tapasztalás egyébként a város állandó hangzavara: 
éjszaka és nappal ugyan az a folyamatos dudaszó, ember- és motorhang-kavalkád 
hallatszik, szünet és levegővétel nélkül. Takarodó ide vagy oda.

A lakótelep
Hanoi másságát a legjobban a hatvanas években épült lakótelepeknél értük 
tetten. A párhuzamos sorokba épített néhány emeletes épületek közötti térrészt 
a lakótelep lakosai teljesen belakták. A térrész közterület, bárki által bejárható 
szabad rész, mégis a ligetes, fákkal beültetett, burkolt terület tele volt a 
lakók cserepes növényeivel, apró állataival (baromfi), száradó ruháival, kerti 
bútorokkal, asztalokkal és székekkel, játszó gyerekekkel. Érezni lehet, hogy 
ugyanaz a városépítészeti szándék rendezte az épületeket így, mint Magyarország 
lakótelepein. De itthon a lakótelep épületei közti területek üresek és elhagyatottak 
maradtak, senki nem használja őket. Vietnamban, ahol az utcán zajló közösségi élet 
a nagyvárosokban is falusi jellegű maradt, ahol az embereket a városokban is erős 
szálak fűzik egymáshoz, a lakótelepi szabad területek mindennél fontosabbnak 
tűnnek, értelmet nyertek.

Forrás
http://dla.epitesz.bme.hu/appendfiles/962-
tk_trang_0612.pdf
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Hanoi Óváros - 
“a céhek 36 utcája”

Szöveg: 
Dimitrijevic Tijana

Az Építőművészeti Doktori Iskola 2016-os kirándulása során az Óváros északi 
szélen laktunk. Alkalmunk volt megtapasztalni az utcai életet hétköznap és 
hétvégen, jó időben és esőben, reggel és este. Szállodánk utcájának, a Hang Than-
nak is volt egy speciális témája: a teljes utcaszakaszon ameddig a szem ellátott 
kicsi díszes dobozokat árultak. Később megtudtuk, hogy ezek a színes, zöld, piros 
és sárga dobozok szerencsesütiket, illetve eljegyzési sütiket rejtenek, melyek az 
esküvői ünnepségek fontos részei. (Ragacsosak és finomak.) Ez az utca és maga az 
Óváros volt az első találkozásom Hanoival. 
A reptéri buszból kilépve egy másik világban éreztem magam. Párás levegő, sok 
robogó morajlása és dudálása, a soha meg nem álló forgalom, az utcai árusok, 
a zöldségekkel és gyümölcsökkel megrakott biciklik, a hentesek és a levesező 
emberek a járdákon, megannyi illat, szín és hang együtt. Az egész egy folytonos 
hömpölygésnek tűnt, mely nagyon intenzív, mégis valahogy nyugodt. 
A szomszédos utcákban a hagyományos mesterségek és áruk mellett – teák, 
szerencsesütik,
fűszerek, papírok, lampionfélék – új, mai termékek is megjelentek. Így egy teljes 
utcaszakaszban North Face túracuccokat lehet venni (made in Vietnam), míg kicsit 
odébb telefontartozékokat vagy éppen harisnyákat és zoknikat árultak. Élmény 
volt látni, hogy a tematikus kereskedelmi utcák hagyománya ma is ilyen elevenen 
folytatódik. Az Óvárosban járva az az érzésem, hogy ez nem egy konzervált, 
megőrzött hajdani állapot, hanem egy ma is élő, folyamatosan változó és alakuló 
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hagyomány.
Howard Davis, ezt írja a Living above the store című könyvében a földszinti 
üzletek városra
gyakorolt hatásáról: “A sűrűség garantálja, hogy az emberek és a használatok 
közelebb kerülhetnek egymáshoz, szinte egymásba botlanak, ez pedig 
kölcsönhatásokat és interakciót generál. ... Az ún. shop-house (azaz a foldszinti 
üzlettel rendelkező lakóház) ezáltal élő és sokszínű városrészeket képes létrehozni.” 
(1) Hanoi Óvárosában járva ez az idézet új jelentést kap. 

Hanoi Óvárosa, más néven “36 utca”, Hanoi történeti városmagjának szerves 
része. Az eredeti
utcahálózat a 11. században alakult ki, amikor Hanoi Thang Long néven lett az 
akkori királyi
család fő székhelye. Aranykorát a 15. században élte meg. Az eredetileg 36 utcából 
álló negyed (Ancient Quarter vagy Old Quarter) azóta folyamatosan fejlődik és 
alakul. Mai állapotában megőrizte az eredeti utcahálózatot, az épületállomány 
típusait, térbeli elrendezését és a kereskedelmi funkcióját. Egy-egy esetben 
megmaradtak eredeti, 15. századi épületrészek is. Ez a folytonos, ma is élő fejlődés 
egyedülálló eset a vietnami városok között (2).
Az Óváros a mai Hanoi központjában helyezkedik el, a Vörös folyó és a Hoan 
Kiem tó között. Kialakulása óta kereskedelmi funkciót lát el. Eredetileg 36 utcából 
állt, minden utcában más-más mesterséggel. Az utcák között számos kisebb tó 
volt. Az évszázadok alatt ezek a területek is beépültek, és az Óváros ma 76 sűrűn 
beépített utcát számol. A régi utcák nevükben is hordozzák az ott kapható árut 
és mesterséget. Találunk itt például Pamut-, Rizs-, Kosár-, Selyem-, Növényi 
olaj-, Réz-, Csirke-, Lampion- és Cipő utcát is. Ez a hagyomány nem csupán 
az utcanevekben maradt fel – az Óvárosban ma is tematikus utcák vannak, ahol 
minden utcaszakasz más-más mesterségről vagy termékről szól (2) (3).
A városrész szerkezetét a szűk utcák rendszere és az utcákra merőleges, 
keskeny telkekre épült lakóházak adják. A tipikus óvárosi üzlet- és lakóház (un. 
shop-house) 3,5-4,0 m széles telekre épült, hosszú épület (2). Ezeket a házakat 
hosszúkás tömegük miatt “tunnel-house” vagy “tube-house”-nak, azaz alagút- 
vagy csőháznak nevezik. Hosszúságuk egy-egy épületnel eléri a 100 métert is (3).
A csőházak jellemzően többszintesek, ami részben a magas telekáraknak, részben a 
többgenerációs lakásmodellnek köszönhető. Az utcafront földszintjén rendszerint 
üzlet található. A hosszú, keskeny épülettömeg belsejét belső udvarok tagolják. 
Ezek az óváros privát terei, ahova külsősként nem jutunk és nem is látunk be.
A földszinti üzletek beltartalma nem marad a keskeny házak falain belül, hanem 
teljes
telekszélességben kinyomul a ház elé, az utcára. Az üzlet folytatódik a járdán 
és gyakran még az úttesten is. A belső üzlethelyiség és az így kialakuló külső 
üzlettér szerves egységet képez. A külső üzlettér mérete az idő és az ünnepek 
függvényében folyamatosan változik. Hétvégen egy-egy utcaszakaszban gyakran 
lezárják a forgalmat, ilyenkor az üzlet tartalma elfoglalja a teljes utcaszélességet. 
Ez így van a cipők, ruhák vagy játékok, de a pho levesek esetében is. Minden 
utcasarkon látunk lavorokba és műanyagedényekbe rendezett zöldséget, rezsókon 
fortyogó leveseket, melyek aztán egész családok vagy nagy társaságok asztalára 
kerülnek. Kint a járdán közösen főzik és eszik meg őket alacsony asztalok mellett.
Az egész negyedet különböző vallási, imádkozási pontok hálózata szövi át. 
Szinte minden utcának (minden mesterségnek, illetve minden helyi közösségnek) 
megvan a maga kis temploma, pagodája, közösségi háza vagy imádkozó helye. 
Mind más-más valláshoz, más-más istenség tiszteletéhez kötődik. Az utcákon 
folyó kereskedelemhez és sürgés-forgáshoz hasonlóan e vallási helyek is aktív 
részesei a mindennapi életnek. Itt is megtapasztalható a városrészre jellemző 
eleven hagyomány folytonossága és beágyazottsága a hétköznapokba.

Forrás:
(1) Davis, Howard: Living over the store: 
architecture and local urban life. London: 
Routledge, 2012, 93.
(2) The “36 Guild Streets” area. Hanoi’s Ancient 
Quarter. Historic centre of the city’s prosperity. 
Institute of International Culture, Showa Women’s 
University. Ed.: School of Architecture, Chiba 
University
(3) Waibel, Michael: The Ancient Quarter 
of Hanoi – A Reflection of Urban Transition 
Processes. In: ASIEN, (Juli 2004) 92, S. 30-48. 
Online: http://www.michael-waibel.de/Asien92-
Beitrag-Hanoi-Waibel-2004.pdf
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Szöveg: 
Szabó Árpád

Hanoi óvárosa a világ egyik legsűrűbben lakott történelmi városszövete, ahol a 
közel 100 hektáros területen 21 900 lakóegység található. A terület egyes részeinek 
nettó laksűrűsége meghaladja a 2000 fő/hektáros értéket. Az épületállomány 
állapota és a történelmi örökség megújításának igénye az 1990-es évek végére 
szükségessé tette egy átfogó rehabilitáció elindítását annak ellenére, hogy 1994-
ben a vietnami állam a védett műemlékek listáját jelentősen kibővítette (1320 
emlékre), mely Hanoi óvárosát is érintette (1).
Az 1990-es évek második felében a Vietnamba beáramló külföldi tőke mennyisége 
jelentősen csökkent, de a beáramló források az épített örökség megmentésére 
jelentős hatást tudtak kifejteni. Ebben az időszakban, 1998-tól indultak el az 
óváros megújításának első lépései. Az első rehabilitált csőház (tube house) a Ma 
May utca 87 alatti épület volt, mely Toulouse város támogatásával újult meg, majd 
később ezt további épületek rendbehozatala is követte. Ekkor készült el a Hang 

Hanoi Óváros rehabilitációs 
programja és gyakorlata
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Fent: Hanoi Óvárosának térképe 

Dao 38 ’Selyem Közösségi Ház’, majd néhány évvel később 2004-ben a  Hang 
Bac 31alatti hagyományos lakóépület rehabilitációja (1,5). Az ekkor meghirdetett 
„The Asia Rehab” programot már Toulouse mellett Brüsszel városa és az Európai 
Unió is támogatta, és minta projektek lefolytatásával és urbanisztikai, építészeti, 
gazdasági, szociális és kulturális szakterületekhez kapcsolódó módszerek 
kidolgozásával segítséget kívánt nyújtani „Hanoi óvárosának rehabilitációjához” 
(6). Ebben a projektben a vietnami hatóságok egyetértésével 5 fő célt fogalmaztak 
meg:
- az Óvárosi Állagmegóvó, Rehabilitációs és Fejlesztési Terv megvalósításának 
támogatása;
- az örökség rehabilitációját lehetővé tevő a pénzügyi eszközök a támogatása; 
- a terv integrálása egy komplex urbanisztikai, gazdasági, szociális és kulturális 
megközelítésmódba; 
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Források: 
(1) William S. Logan: Hanoi Biography 

of a City. Sydney: University of New South Wales 
Press, 2000.

(2) Teh Yee Sing, Sasaki Yoh: 
Rehabilitation Methods and Revitalization 

Strategies in the Old Inner-City, Areas of Rapid 
Growth Cities in Asia. In: Proceedings of 

International Symposium on City Planning 2014, 
Hanoi, 2014.

(3) Michael Waibel: The Ancient 
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Transition Processes; ASIEN, (Juli 2004) 92, S. 
30-48 
(4) Ir Michel van Acker: Urbis Hanoi 

2010, GIS Instrument for Comprehensive 
Management of Urban Development Information. 

7th FIG Regional Conference, 2010, Hanoi
(5) Hanoi, The „36 Guild Streets” 

area, Hanoi’s Ancient Quarter, Historic centre of 
the city’s prosperity. A „Hanoi Ancient Quarter 

Managemnet Department” kiadványa
(6) The Asia Rehab programme: http://

www.hanoi.irisnet.be/projet_en.htm

- a Hanoi városában alkalmazott módszerek más városokban való alkalmazásának 
támogatása; 
- a projekthez kapcsolódó információcsere biztosítása európai csereprogramokban 
való részvétellel. 
1998-ban létrejött a Hanoi Óváros Városfenntartási Osztály (Hanoi Ancient 
Quarter Management Department), melynek feladata azóta is a városrehabilitációs 
folyamatok koordinálása.
Ezen kezdeti lépések eredményeképpen az 1990 évek végén az UNESCO figyelme 
is a városrész felé fordult, és a városrész megújításának céljára a vietnami 
kormánnyal kötött megállapodáson keresztül anyagilag is támogatta egy átfogó 
rehabilitáció elindítását (1). Az „Asia Rehab” projekt részeként a 2000-es évek 
elejétől elkezdődött a városrész adatainak teljes és komplett térinformatikai 
feldolgozása is, mely a 2010-es évek elejére egy részletes épületkataszter 
elkészültét eredményezte (4).
A 2000-es évek elejétől a Vietnami Kommunista Párt által meghirdetett „Doi Moi” 
(gazdasági liberalizációs és nyitási) politika eredményeképpen elkezdődött Hanoi 
óvárosának gazdasági megújulása, de az „átalakulás haszonélvezői” elindítottak 
egy drámai építési és felújítási hullámot is. Bár ekkorra több nemzetközi 
szervezet is megfogalmazott olyan irányelveket, melyek mentén az óváros 
értékei megőrizhetőek lettek volna, az időszakban több hagyományos „csőház” is 
elpusztult vagy jelentősen átépült. Mind ezek oka nagyrészt abban keresendő, ami 
több átalakuló gazdaságban is megfigyelhető, hogy a valós átalakulási folyamatok 
megelőzték az azok kontrollálásához szükséges intézményrendszer létrejöttét, és 
így az átépítések egy része valós szakmai kontroll nélkül történt meg (3).
Hanoi Óvárosa mára jelentősen átalakult mind térben, mind gazdasági értelemben. 
Az átalakulás 2011 óta gyorsult fel, amikor elfogadták az Átfogó Rendezési Terv 
2020-at, amely elsődleges célként jelölte meg az épített örökség megőrzését. 
Ebben az időszakban több jelentős épület felújítása megvalósult: a Kim Ngân 
templom; Hàng Bạc42-44; a Kim Cổ pagoda, Đường Thành73; a Đông Thành 
templom, Hàng Vải 7. Megépült a Kulturális Információcsere Központ (Dao Duy 
Tu 50), ahol a rehabilitációs tevékenység mai koordinációja folyik. Az utóbbi évek 
eredményeképpen szoliter épületek mellett nagyobb városi léptékű beavatkozások 
is elkezdődtek. A Tạ Hiện utca 19 házának összefüggő utcai homlokzata mellett 
megújultak a Đông Nam Dược Lãn Ông utca hagyományos, koloniális és art 
deco épületeket is tartalmazó utcaszakaszának utcai homlokzatai. A szakrális 
épületállomány felújítása jelenleg több épület megújításával folytatódik: a Tân 
Khai templom; Phố Hàng Gà 16; a Tân Khai templom – a Thái Cam pagoda – 
Hàng Gà16; a Thiên Tiên templom - Hàng Bông120. A városnegyed megújításának 
része a már élhetetlenül magas laksűrűség csökkentése a lakosság egy részének 
más városrészekbe való áttelepítésével. Erre a célra Việt Hưng területén új 
lakónegyedek építése van folyamatban. A Kulturális Központ felel a városrész 
szellemi kulturális örökségének megőrzéséért is. Ilyen az Ékszerészek Fesztiválja 
és a Holdfesztivál a Kim Ngân templomnál, a hagyományos teakultúra vagy a 
helyi fazekas hagyományok. 
A Hanoi Óváros Városfenntartási Osztály munkatársai a Kulturális Információcsere 
Központban (Culture Exchange Center - Dao Duy Tu 50) január 11-én látták 
vendégül a doktori iskolát a Hanoi Építész egyetem oktatójának, Nguyen 
Duc Quang-nak a szervezésében. A látogatás során a hagyományos teakultúra 
megtapasztalása mellett több szakmailag mély előadást hallottunk a rehabilitáció 
történetéről, kontextusáról, módszereiről és eredményeiről, melyek segítettek 
megérteni annak a városi szövetnek az adottságait és problémáit, melyet a 
mindennapos sétáink során is megtapasztalhattunk.
Az Óvárosi Rehabilitáció eredményei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a 
városrész különleges urbánus karaktere az elmúlt években igazi turista attrakcióvá 
vált, és ezen keresztül a hagyományos, meglévő kereskedelmi hálózat is új erőre 
kapott, ezzel is megőrizve az óvárosi szövet kulturális rétegzettségét és a városrész 
életképességét.
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A Thang Long császári citadellát a 11. században a Ly Viet dinasztia építette, ezzel is 
kinyílvánítva Dai Viet (Vietnám egykori elnevezése) függetlenségét. A Vörös folyó 
árterületéből lecsapolt területen előzőleg egy 7. században épített kínai erődítmény 
állt. A citadella a környék politikai és katonai központja volt megszakítás nélkül 13 
évszázadon keresztül. A központi, korhűen megmaradt területet 2010 július 31-én 
felvették az UNESCO Világörökségi Listájára.  
A Ly Viet dinasztia hármas citadella rendszert épített ki. Legbelül helyezkedett el a 
király lakóhelye, a Tiltott Citadella. Ezt fogta körül a középső gyűrű, a Birodalmi 
Citadella, ahol a király és udvartartása dolgozott. A külső citadellában a mandarinok 
lakóhelyei, a trónörökös, a herceg, a királyi családok és egyéb alattvalók éltek – ez 
volt a Daj La Citadella, azaz a Birodalmi Város.
A dinasztiában a trónörökös és a herceg célzatosan nem a Birodalmi Citadella négy 
fala közé zárva élt, hanem a külső zónába épített palotáikban. Így az alattvalók 
életének minden aspektusát megismerhették; számukra ez volt a legelőnyösebb, 
hogy megérthessék a majdan általuk vezetett társadalmat, a nép mindennapjait és 
viselt dolgait.
A citadella épületei egy olyan, a Vörös folyó mentére jellemző, délkelet ázsiai 
kultúrát mutatnak, mely a kínai és az ókori dél-vietnámi (Champa Királyság) 
kultúrák találkozásánál alakult ki. 
A királyi paloták és a citadella egyéb építményei a 19. század végén elhanyagolt 
állapotban voltak, amikor a franciák meghódították Hanoit. A 20. századra a 
gyarmatosítók a megmaradt épületek nagy részét elbontották; célzottan irtva 
a vietnámi kultúra minden megjelenési formáját. A francia uralom (1885-1954) 
pusztítását túlélő kevés építmény közé tartozik a Hanoi zászlóstorony (Cột cờ 
Hà Nội), melynek magassága 33,4 (zászlóval 41) méter. A gyarmatosítók katonai 
állásként használták, míg ma a város egyik szimbóluma. A burjánzó zöldben 
elhelyezkedő citadella pihentető és csendes ellenpontja a város zsezsgésének.
A második indokínai háború (1955–1975) alatt a területen lévő D67 földalatti 
bunker és alagút szolgált Észak-Vietnám katonai főhadiszállásául. Itt tartották a 
haditanácsot a legendás vietnámi tábornok Vo Nguyen Giap vezetésével, innen 
irányították a dél-vietnámiak és amerikaiak ellen hadműveleteket. A korhű 
állapotban megőrzött, illetve berendezett bunkert nemrég megnyitották a közönség 
előtt. 
A terület feltárása csupán a 21. században kezdődött meg, amikor az új parlamenti 
épület létesítésének előkészítéseként lebontották a Központi Bizottság ezen a 
helyen álló korábbi épületét. A felszínre került romok megőrzésére, további 
ásatások folytatására és a parlament helyszínének áthelyezésére mozgalom indult 
a műemlékvédők és építészek körében, amely csak részleges sikerrel járt. A 
parlament épülete végül is ezen a területen, némileg áthelyezve valósult meg. A 
romok további, szisztematikus feltárása a jövőre vár. 

Thang Long citadella

Szöveg: 
Szabó Péter

Források: 
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A csend szigete
Van Mieu - Az Irodalom Temploma, Hanoi

Szöveg: 
Ónodi Bettina

Hanoi, Vietnám jelenlegi fővárosa mai szóhasználattal élve, meglehetősen pörgős 
város. Az utcákat járva a megállás nélkül hömpölygő forgalom, az emberek és 
motorbiciklik sűrű-ritka váltakozó masszája a szüntelen mozgás érzetét keltik az 
emberben. Ezt erősíti a mindennapi élet, közlekedés hanghatásai, a motorzúgás és 
autókürtölés zaja. Ez a mozgás és morajlás hozzátartozik a város hangulatához. 
Azonban vannak a városban olyan nyugodt helyek, melyek képesek ezt a számunkra 
furcsa, dinamikus érzést ellensúlyozni. Általában természeti pontokon, tavak, 
parkok vagy monumentális történelmi emlékek környékén járva tapasztalható 
meg Hanoi csendes, nyugodt arca. Ilyen nyugalmat sugárzó hely volt számomra 
a Văn Mieu, Az Irodalom Temploma, Vietnám első egyeteme. Hanoi óvárosához 
közel, a belvárosban épült az öt udvart magába foglaló, hossztengelyre szervezett 
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Források: 
(1)  http://www.orientalarchitecture.com/

vietnam/hanoi/vanmieu.php
(2) http://en.vietnamitasenmadrid.

com/2011/04/temple-of-literature-hanoi-vietnam.
html

(3) https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_
of_Literature,_Hanoi

épületegyüttes. Az évszázadok során körbenőtte a város, így zöld parkjai, laza 
szövetű pavilonjai békés szigetként terülnek el Hanoi mindennapi életének 
forgatagában.
Az épületcsoportot 1070-ben építtette Lý Thánh Tông uralkodó Konfuciusz 
tiszteletére. Hat évvel később utódja nyilvánítja Vietnám első egyetemévé. 
Kezdetben az uralkodó család gyermekei, majd a mandarinok és az elit réteg 
utódai tanulhattak itt, később azonban származás helyett előképzettséghez kötötték 
az oktatást. Az iskola a fénykorát a 14. században, Chu Van An rektor idejében 
élte. Diákjai a kínai nyelvet, kínai filozófiát és kínai történelmet tanulták, emellett 
az irodalom és a költészet is nagy hangsúlyt kapott tanulmányaikban. 800 évi 
fennállás után, 1919-ben a hatalmi szervek az addigi oktatói szolgálat befejezése 
mellett döntöttek.
Alaprajzi elrendezése a Konfuciusz szülőhelyén álló, Qufu (Shandong) temploméval 
egyezik meg. Megközelítőleg 54.000 m2-es, téglafallal körbevett, hossztengelyes 
terület foglalja magába a különböző pavilonokat, udvarokat, és az Irodalom Tavát. 
Az együttes öt egymást követő, használatában eltérő részre oszlik, melyeket kapuk 
választanak el egymástól. A főkapun belépve három egyenes út vezet tovább az 
egész komplexumon át. A középsőt a mindenkori uralkodónak tartották fenn, a két 
szélsőt hivatalnok és harcos mandarinok használhatták. Itt található a bronz harang, 
amihez hasonló minden vietnámi pagodában megtalálható. A harang a 19. században 
fontos személy érkezését jelezte, és kizárólag szerzetesek működtethették. 
Felületén gazdag díszítés maradt az utókorra, melyben megtalálható a szépséget 
jelképező főnix és az erőt jelképező sárkány szimbóluma is. Ezeket a jelképeket a 
vietnámi kultúrában gyakran társították a királynő és a király személyéhez.
Az első két udvar rendezett, fákkal ültetett kertek, a csend zónái, melyeket a 
bölcsek a város zajától való elcsendesülésre használtak. A második udvar az 
„Irodalom Csillagzata” pavilonhoz vezet, mely egyedülálló építészeti értékként 
vált Hanoi jelenkori jelképévé. Négy, fehér kőpilléren nyugvó, vörösre festett, 
részleteiben alaposan kidolgozott tetőszerkezete is harangot rejt, mely kedvező 
események jelzésére szolgált. Ez alatt áthaladva jutunk a Kőtáblák Kertjébe, 
ahol a Mennyei Tisztaság kútja található. Az udvar két oldalán árkádsor húzódik, 
melyek értékes emlékeket őriznek. Itt kaptak helyet a Bölcsek Táblái. 1484-ben Lê 
Thánh Tông király mészkőből faragott teknősökön nyugvó kőtáblákat állíttatott, a 
tanulmányok elismerésére, feljegyzések készítésére. 1779-ig 116 sztélére vésték 
fel az egyetemen végző mandarinok nevét, születési helyét és vizsgaeredményeit. 
Mára ebből 82 kőtábla maradt fenn, azonban a hagyomány szerint mindmáig 
a nagy vizsga előtt álló diákok ellátogatnak a kertbe, megérintve a teknősöket, 
bölcsességet kérnek az előttük álló megpróbáltatásokra. A teknősök Vietnám négy 
szent állata közé tartoznak, a hosszú lét és a bölcsesség jelképei (a többi szent állat 
a sárkány, az unikornis és a főnix). Továbbhaladva a Nagy Siker kapuján át jutunk 
a Bölcsek udvarára. A terület végében áll a kilencoszlopos Szertartások Nagy 
Háza, melynek szentélyében helyezték el Konfucius szobrát. Az ötödik udvar a 
Khai Thanh, amelyet az 1947-es francia bombatámadás megsemmisített. 2000-ben 
az udvart felújítva kialakították a Thai Hoc Csarnokot. A múzeum és szentély az 
eredeti elosztásnak megfelelően három nagyszerű király emlékét idézi.
Az épületek az évszázadok során többször felújításon mentek keresztül, első 
pavilonjai fából épültek, melyeket később a faanyag használatán kívül kővel 
és betonnal erősítettek meg. Ezeket a beavatkozásokat többnyire jó érzékkel 
hajtották végre, nem bántva az épületegyüttes elmúlt korokat megőrző hangulatát. 
Építészetileg is érdekes volt megfigyelni az építőelemek egyszerűségét, logikai 
tisztaságát, például a hagyományok miatt kialakuló, íves tetőhajlásokat, vápákat 
könnyedén kezelő cserepezést, mely egyféle elemmel oldja meg a különböző 
síktöréseket, íveléseket.
A mindennapi élet nyüzsgésétől elszeparált, nyugalmat sugárzó udvarok 
megjelenését erősíti a Vietnámban több helyen felfedezhető vörös-zöld 
színharmónia használata. A város olykor szürke, olykor élénk vibráló homlokzati 
felületeihez viszonyítva a tégla, fa, földszínek, nyugodt felületek használata és a 
telepített, el nem hagyható növényzet együttese ezt a csendszerű, kiegyensúlyozott 
élményt hangsúlyozza.
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Hanoi belvárosában található az Egypillérű templom (Chùa Một Cột), mely a 
város egyik legrégebbi építészeti emléke. Szent hely. A fehér meszelt falú apró 
épület egy magas oszlopon egyensúlyoz, egy kis tó felett. Az Egypillérű templom 
körül az idők során sajátos környezet alakult ki, amely szimbolizálja a vietnámi 
nép történelmét és szintetizáló tehetségét: az egykori Ho Chi Minh rezidencia 
parkjában áll, és a Ho Chi Minh mauzóleummal és múzeummal együtt látogatható.

Korán reggel érkeztünk a Hanoi belváros északi részén fekvő parkos területre, 
hogy a nap mint nap érkező látogatók nagy tömegét elkerüljük. Mi voltunk az 
első csoport aznap, amelyik átment a bonyolult és szigorúnak tűnő ellenőrzésen. 
Utánunk sorra érkeztek a turista-, diák- és katonacsoportok. Tömött sorokban. Az 
útról először a Ho Chi Minh Mauzóleum (Garold Grigorjevics Iszakovics, B.S. 
Mezencev, Natalia Dimitrijeva Sulimova, valamint
Vuong Quoc My, Nguyen Ngoc Chan, 1969-1975) posztamensre állított gránit 
tömbje tűnik fel. Jellegzetes kép az előtte lobogó vietnámi zászlóval. A Ho Chi 
Minh Mauzóleum épülete nagy burkolt térségben, a Ba Dinh téren áll, azon a 
helyen, ahol 1945-ben Ho Chi Minh felolvasta a Függetlenségi Nyilatkozatot, 
amellyel megalapította a Vietnámi Demokratikus Köztársaságot.  (Az első 
indokínai háború amiatt robbant ki, hogy a franciák nem voltak hajlandók 
elismerni Vietnám függetlenségét.) A Mauzóleummal szemben Vietnám  jelenlegi 
parlamentje áll, amelyet a német Gerkan Marg & Partner iroda tervezett (2003-
2014). A megvalósítás elhúzódását a politika és a műemlékvédők között kirobbant, 
fentebb említett vita okozta, amely a parlament helyszínének áthelyezés körül 
zajlott, s végül kompromisszummal zárult. 
A párt közvetlenül Ho Chi Minh halála után, 1969-ben döntötte el a mauzóleum 
építését. Az épületet 1975-ben adták át. Az építőanyagok nagy része Vietnámból 
származik. A külső burkolat szürke gránit, a belső szürke, fekete és piros polírozott 
kő. A bejárat felett a “Ho Chi Minh főtitkár” felirat olvasható. Az épület 21,6 méter 
magas, 41,2 méter széles. Az épületbe rövid szoknyában és rövid nadrágban nem 
lehet belépni. A gránittömbbe vágott egyedüli nyíláson kell bemasírozni: a sötét 
és szűk belső teremben fekszik Ho Chi Minh, akit körbe kell járni, megállni nem 
szabad. Fellélegeztünk, amikor a mauzóleumból újra kiléptünk a szabad levegőre, 
s elindultunk, hogy bejárjuk az egykori vezető és szabadságharcos birodalmát.

A mauzóleum mögött nagy területű, észak felé terebélyesedő park húzódik. A 
parkban több nagyobb tó található. A mauzóleumhoz legközelebb eső tóhoz és 
környékéhez mangófa sétány vezet. A mangó sétányon haladva értük el a Ho Chi 
Minh kerti lakot, a lábakon álló, fából készült, hagyományos szellős házat, ahol a 
vezető utolsó éveit töltötte: itt szeretett dolgozni és pihenni. A lábakra állított épület 

Az Egypillérű templom
Ho Chi Minh mauzóleuma és lakóháza Hanoiban

Szöveg: 
Soltész Judit
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alatt a szabadtéri nappali található, míg a dolgozó és tárgyaló funkciót betöltő 
szobák az emeleti folyosóról nyílnak. A tóparti házat sikerült abban az állapotban 
megőrizni, ahogy Ho Chi Minh hagyta. A kerti lakkal szemben, a tó túlpartján ide 
látszik az elnöki palota 1960-ban készült épülete.

A parkban tett sétaút az Egypillérű templom terénél végződött.  Az Egypillérű 
templom egy ősi, buddhista szent hely. Ly Thai Tong császár (1028-1054) építtette 
1049-ben. A legenda szerint a gyermektelen Ly Thai Tong császár egy éjjel álmot 
látott, melyben bodhisattva Avalokiteshvara lótusz virágon ülve egy csecsemőt 
adott át neki. Ly Thai Tong császár az álom hatására új feleséget választott, egy 
fiatal paraszt lányt, és fiúgyermekük született. Az uralkodó hálából felépíttette 
az Egypillérű templomot, ahogy álmában is látta: egy lótuszon ülve, lebegve tó 
közepén. A Egypillérű templom eltörpül a park és épületei léptékéhez, a látogatók 
nagy tömegéhez képest. Egy kis tó közepén, 1,25 méter átmérőjű, lótuszt formázó 
fapilléren egyensúlyoz, kicsi, fehérre meszelt szentély. 
A pagodában korábban az uralkodó hosszú életéért imádkoztak, később, a Ly 
Dinasztia idején Gautama Buddha születésének napján az uralkodó részvételével 
zajlott benne fontos ceremónia. A templomot először 1105-ben újították fel, ekkor 
egy harangot is öntöttek hozzá, mely azonban túl nehéz volt, hogy bele tudják 
építeni. 1954-ben a francia seregek elpusztították a szentélyt, amelyet az első 
indokínai háború után, 1955-ben építettek újjá.

Források: 
(1) http://www.orientalarchitecture.com/

vietnam/hanoi/hochiminh.php
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Ho_

Chi_Minh_Mausoleum
(3) http://www.vietnamonline.com/

attraction/ho-chi-minh-mausoleum.html 
(videóval)

(4) https://en.wikipedia.org/wiki/One_
Pillar_Pagoda

(5) http://www.vietnam-guide.com/hanoi/
one-pillar-pagoda.htm
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Lakhatás, Giang Vo lakótelep

Szöveg: 
Balázs Marcell

Európai ember számára az első benyomás, amely idegenként Hanoiban éri, a 
sűrűség. Zsúfoltság az utcán, zsúfoltság a motoron, zsúfoltság a telekosztásban, 
zsúfoltság a lakótelepeken. Sűrűség minden talpalatnyi területen – kivéve a 
vizeken.

A nyolcvanas években a város lakossága nem érte el az egymilliót, azóta 
a városlakók száma hatmillióra növekedett. Az elmúlt harminc év alatt 
bekövetkezett népességrobbanást az épített környezet nehezen képes követni. 
Ennek következményeképpen a város alapterületében is növekedett, de a 
városlakók számának növekedésével a lakókörnyezet is lényegesen sűrűbbé vált. A 
folyamatosan növekvő családok miatt a lakótereket folyamatosan bővítik anélkül, 
hogy a növekedés további földterületet vagy másik lakást igényelne. A telek- és 
lakásárak ugyanis a vietnámiak számára többnyire nagyon nehezen elérhetőek. 
A vietnámi lelemény eredményeképpen a zárt sorú beépítésű környékeken a 
város vertikális irányban, az 1950-es években épült lakótelepi környezetek pedig 
horizontális irányban váltak egyre sűrűbbé. 

A keresetekhez képest kiugróan drága telekárak hatására a zárt sorú városszövetek 
jellemző „mértékegysége” az egy szobányi telekszélesség (~4 méter), amelyen a 
család bővülésével a ház felfelé gyarapítható, a szintszámok növelésével alkalmassá 
téve a házat több generáció együtt élésére. Hanoi óvárosának nagy része ilyen elv 
mentén sűrűsödik, időnként toronymagas, kiugró tűzfalakkal tarkítva a korábbi, 
mainál egységesebb városképet.

Az állami beruházásként elkészült lakótelepek esetében azonban más rendszerűek 
a lakóépületek. Hanoi lakótelepeinek beépítési formái a magyarhoz hasonlóan 
szovjet mintát követték. A telepítés ugyan hasonló, az építéstechnológia aznban 
jelentősen eltért a magyartól: amegfelelő ipari háttér hiánya valamint a munkaerő 
olcsósága miatt Vietnámban nem alakult ki iparosított előregyártás, nem terjedt el a 
paneles építés. Annak ellenére, hogy a magyar és a vietnámi lakótelepek térarányai 
rokonságot mutatnak egymással, a vietnámi telepek mégis mást mesélnek a 
magyar lakótelepek utóéletéhez képest. A telepi épületek tájolása, az épületközök 
mérete, a telepek helyszínrajzai meglepően hasonlóak egyes magyarországi 
lakótelepekéhez. Vietnámban viszont különbözik a magyartól a családmodell, az 
élet- és megélhetési forma, a népesség összetétele, valamint nincs nyugdíjrendszer, 
az idősek gondozását a családnak kell biztosítania. Természetes, hogy ezek a 
különbségek a lakókörnyezetben is megnyilvánulnak. 

Utunk során a Giang Vo lakótelepet látogattuk meg, amely az 1960-as években 
épült. A több generációs együttélést a lakótelepen is meg tudják valósítani a 
lakások bővítésével. Ez abban nyilvánul meg, hogy azokon a homlokzatokra, 
amerre szobák néznek, konzolosan felfüggesztett acélszerkezetű dobozokat, 
további szobákat szerelnek. Ez a továbbépítés olyannyira jellemző, hogy az 
eredeti homlokzatok falát szinte csak a nyitott oldalfolyosós homlokzatokon lehet 
látni, a másik hosszoldalon a homlokzat egy színes fémlemezekből és rácsokból 
összerakott, folyamatos változásban élő és létező struktúra.

Ottjártunkkor azt tapasztaltuk, hogy a sorolt házak szobai oldalai páronként 
egymás felé vannak fordítva, így minden második épületköz sajátosan változó 
belső világgal rendelkezik. Az épületek közötti közterületeket nagyon intenzíven, 
szinte a lakások részeként használják: a házak közötti maradék helyeken csere-
bere, mosás-teregetés, labdázás, szaladgálás zajlik. Az épületek és a köztük alakuló 
terek együttese természetesen működő rendszernek tűnik, amelyben az épített 
környezet képes alkalmazkodni a körülötte zajló élet változásaihoz.

Forrás:
(1) www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Brc/
pdf/06_chapter6.pdf
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Az európai étkezés szigorú rendben történik. A fogások egymást követik. Előétel. 
Leves. Főétel. Desszert. Amint egy fogás véget ért, a tányérokat és a maradékot 
eltüntetik. Minden fogás külön étkészlet. Az asztalnál ülők megvárják, amíg egy 
teljes szakasz befejeződik. Mindenki végez, és közösen folytatják a következő 
állomással. Ami megmaradt, az eltűnik a konyhában.
Ezzel szemben a vietnámi, keleti étkezés egy folyamat, egymásba érő fogások 
sorozata. A különböző étkek folyamatosan érkeznek, és a választék egyre 
bővül. Egymásra rétegződnek a fogások, az asztalnál ülők egy tálból, egymástól 
függetlenül szednek. Egy evőpálca és egy kis tányér, ami mindenhez tartozik. 
Az étkezés végén az asztalon sorakoznak az elfogyasztott ételek maradékai. A 
vietnámi étkezés az evés folyamatos öröme.

A két étkezési szokás nagyon eltérő viszonyt mutat az elmúlással. A keleti kultúra 
elfogadja, szembesül vele, sokkal közvetlenebb viszonyt feltételez. Az ebéd 
végén az asztal mutatja, hogy valami eltűnt, véget ért. Az európai kultúra sokkal 
távolságtartóbb. A szemetet, hulladékot nem szereti látni, nem szeret szembesülni 
vele. Az élet számos területén megjelenik az európai és a keleti kultúrák eltérő 
hozzáállása. A keleti kultúra halálhoz való viszonya is szokatlan egy európai 
szemnek. A sírok a földek mellett elszórva helyezkednek el. Legfontosabb a sír 
elhelyezkedése, tájolása. Így fordulhat elő, hogy legelésző bivalyok, kacsaúsztató, 
rizsföldek vagy akár szemétdomb mellett is láthatunk sírokat. A halál és elmúlás 
az élet része. 

Ilyen eltérő hozzáállás érezhető az épületekkel való kapcsolatban is. Európában a 
romok, műemlékek egy adott állapotát próbáljuk rögzíteni. Az anyagot, az eredetit 
őrizzük, amíg tudjuk, és konzerváljuk, ami megmaradt. Vietnámban és keleten 
a műemléki épületeket újraépítik, a hiányzó részeket kipótolják. Az épületek 
öregedése az élet része, és a funkció és kultúra, amit kiszolgálnak, sokkal fontosabb 
és hangsúlyosabb, mint az anyaguk vagy koruk. Egy folyamatba illeszkednek, a 
korszakok egyszerre vannak jelen, összeforrnak a különböző korokban létrejött 
elemek.

A vietnámi nagy ebédeknél ez az érzés fogott meg. Az egyes fogások összeértek, a 
maradékok és új ételek egymásba értek. Az evést nem szakította meg a következő 
fogásra való várakozás, hanem az étkezés egy egész folyamatként jelent meg. 
Az ízletes falatok, üres tányérok, poharak, lecsupaszított csontok és szálkák 
folyamataként. 

Vietnámi étkezés

Szöveg: 
Oroszlány Miklós

Keleti folyamatosság
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Idegenvezetőnk, Hua egyik este vacsorára invitálta a csapatot egy olyan helyre, 
ahova turisták csak ritkán tévednek, a helyi lakók számára pedig – úgy tűnt – a 
lehető legtermészetesebb, hogy leülnek a pici kék műanyag székekre kettesével 
vagy nagyobb csoportban. Esznek, beszélgetnek, jól érzik magukat. Lehet 
elegánsabb „párocska” vagy egyszerűen fiatalok egy csoportja, nem számít. 
Mindenki ugyanúgy beül ide, a számunkra elsőre kicsit bizarr helyre.

A vacsora az „étkezde” utcai részlegében kezdődött. Ponyva „fedés” védelme alatt, 
a már említett jellegzetes (Vietnám szerte mindenhol látható) pici műanyag székek 
és alacsony műanyag asztalkák alkották a „fogyasztó tér” külső részét. Először két 
kis melegítő alkalmatosság került az asztalra, majd követték őket nagy tányérokon 
a zöld salátaleveleken szépen elhelyezett, gusztusosan felszeletelt zöldségek 
(padlizsán, hagyma, stb) és nyers pácolt húsok. Mindenki két pár pálcikát kapott. 
(Egyik evésre szolgált, másik a nyers ételek, így többek között a húsok serpenyőre 
helyezésére.) Közben, a teríték kiegészítéseként, kis tálkákban szószok érkeztek, 
valamint mindenki kapott egy saját kis tálkát is tányér gyanánt. A felszolgáló hölgy 
valami egységes kiszerelésben kapható zselés dolgot helyezett a főzőalkalmatosság 
közepébe, majd meggyújtotta. Kezdődhetett is a „vacsora” vagyis inkább a közös 
főzés. Viszont még a főzés előtt, Hua intett a felszolgáló hölgynek, aki nem 
sokkal később pici kerámia („feles”) pohárkákkal jelent meg, és egy, a többinél 
kicsit nagyobb fém tálkában uborkát hozott. Hua pedig fogta, és rálocsolta egy 
egész üveg vodka tartalmát, majd a pici pohárkákkal mindenkinek mert belőle. 
Koccintás, és most már tényleg megkezdődhetett a főzés. Egy kis margarin a 
serpenyőbe, majd ki-ki tetszés szerint amit megkívánt, ráhelyezte a serpenyőre, 
majd figyelte, forgatta, végül kiemelte. És már lehetett is enni. Együtt rotyogtak-
sültek a jól megtermett hagymadarabok, fűszeres padlizsánok, nagyméretű borsó-
fűzérek és természetesen az előre bepácolt húsok.
Majd nem sok idő elteltével, valami rejtélyes oknál fogva a kinti helyet becsukták. 
Be kellett költöznünk az étkezde belső részébe. A főzés természetesen ott is 
folytatódott tovább. Egy nagy edényben most forró víz érkezett, megint begyújtották 
a főző alkalmatosságot, és lehetett is „pakolni” a fazékba az asztalon elhelyezett 
zöldségeket (fűszereket). Szerencsére Hua láthatóan értett hozzá, mert időnként 
azért zavarba ejtő volt néhány összetevő. Mármint csak olyan szempontból, hogy 
pontosan mit mi után kell beletenni, stb. Alapvetően egy jó hangulatú közös 
főzés zajlott. (Számomra – mint vegetáriánus számára – azért a fölszeletelt „majd 
csirke formában újra összerakott” előkészített hús azért kicsit drámai hatású volt, 
ettől eltekintve semmi igazán bizarr, vagy nagyon „gyanús” dolog nem került az 
asztalunkra.) Ahogy főtt a leves, folyt az evés, Hua folyamatosan gondoskodott 
arról, hogy legyen mire (és legyen mivel) koccintani. Közben pedig az elpárolgott 
víz helyére előre kikevert „levesalapot” locsolgattak. Végül eljött az ideje a csirke 
darabjainak a levesbe helyezésének is.  Akinek megtetszett egy rész, azt a pálcájával 
kiemelte, betette a levesbe és (fél szemmel) figyelte. Majd jöhetett még mindenféle 
zöldség, és az itt „smack” tésztaként ismert, vagyis ahhoz nagyon hasonló, téglalap 
alakban csomagolt vékony göndör tészta. Mindenki megtalálhatta a fogára való 
falatokat, és evés–ivás, közös főzés közben egy nagyon jó hangulatú beszélgetés 
alakult ki.

A hely tehát első ránézésre - és talán másodikra sem – volt valami bizalomgerjesztő, 
viszont a rendszer, úgy tűnik, nagyon működik. Látszik, hogy a helyiek szeretik. 
Szeretnek együtt lenni, jóízűeket enni, inni, nevetni, beszélgetni. És ez a közös 
főzős hely tökéletes lehetőség erre.  Itthon barátokkal meg is jegyeztük, hogy 
nagyon el tudnánk képzelni akár Budapesten is egy ilyen jó kis „emberszabású”, 
barátságos éttermet.

Szöveg: 
Hurták Gabriella

Egy autentikus vendéglátóhely 
Hanoi történeti városrészében
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A Ha Long-öböl (vietnámi nyelven: Vinh Ha Long) egy 1 500 km2 nagyságú terület 
a Vietnámi-öbölben (Tonkini-öböl), Vietnám északi részén. Hivatalos adatok 
szerint 1969 mészkőszikla emelkedik ki a vízből, amelyek többsége lakatlan sziget 
vagy szirt, nagy része több száz méter magas. A mészkősík, amin az öböl található, 
süllyed. 1994-ben az UNESCO természeti világörökségi helyszíneinek listájára 
került. A Vinh Ha Long név jelentése: „az alámerülő sárkány öble”. A legenda 
szerint az öböl a tengerhez közeli hegyekben élő sárkány közreműködésével jött 
létre. Amikor a sárkány a parthoz szaladt, farkával mély barázdákat húzott a földbe, 
amit – miután a sárkány a vízbe merült – elárasztott a tenger. 

A legnagyobb, 354 km2 alapterületű Cat Ba szigeten kb. 12 000 szigetlakó lakik, 
akik főként halászatból, osztrigatenyészetből és a növekvő turizmusból élnek. 
Legmagasabb pontja 330 méter.

Az öböl pár órás buszútra található Hanoitól, ahova megérkezve egy hajó várt 
minket. A kikötőben tolongtak a hajók és csak messziről sejlett fel a sziklacsoport 
szépsége. A pár órás hajóút alatt lassan megközelítettük a sárkány által létrehozott 
formákat, majd hosszasan hajókáztunk a végtelen sziklatengerben. Az egyik 
szigetnél megállva, egy rövid sétát tettünk a szikla belsejébe, ahol egy tekintélyes 
méretekkel rendelkező cseppkőbarlangot néztünk meg. A hatalmas termeket színes 
fényekkel világították meg, és néhol a tökéletességre törekedve mesterségesen 
egészítették ki. A hajóra visszaszállva a tenger különböző élőlényeiből készült 
ebéd várt ránk, majd a lassan sodródó hajó szélén ülve, egy kávé mellett élveztük 
a gyönyörű természet szépségét és a végtelen nyugalmat. Az egyik nyugodtabb 
helyen megállva, pár bátor vállalkozó az időjárással dacolva rövid fürdőzést is 
tartott. Észre sem vettük, de már visszafelé tartottunk. A kikötő felé közeledve 
megtapasztalhattuk, hogy nem csak a közúti, de a vízi közlekedésben sincsenek 
szabályok.

A Ha Long-öböl és a 
Quang Ninh Múzeum

Szöveg:
Biri Balázs
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A Salvador Perez Arroyo építész által tervezett Quang Ninh Múzeumot 2013-ban 
adták át Quang Ninh tartomány megalakulásának 50. évfordulójára. Az 1 500 m2 
alapterületű épületegyüttes három részre tagolódik: a múzeumra, a könyvtárra 
és a konferencia-központra, amelyeket hidak kötnek össze, valamint szabadtéri 
kiállítások és kertek egészítenek ki. A fekete csillogó üveg homlokzat (14 000 m2) 
a terület nyersanyagára, az egykori legfontosabb iparágra, a szénbányászatra utal, 
azt idézi vissza.

A múzeum épület aulájában egy bálna belógatott csontváza fogadja a látogatókat. 
A kiállítási terek szintenként vannak tagolva. Az első emeleten Ha Long-öböl 
élővilágát, a másodikon Quang Ninh Provance tartomány történelmét mutatják be, 
míg a harmadik emeleten a terület fontos iparágáról, a bányászatról szóló kiállítás 
kapott helyet.

Az épület hatalmas előlépcső tetején helyezkedik el, birodalmi hatást keltve. 
Mérete sokkal gazdagabb kiállítási anyagot sejtet. A felsorolt bemutatásokon 
túl, természetesen itt is megtalálható egy kis Ho Chi Minh emlékkiállítás, amely 
szentélyre is hasonlít. 

A kissé borús idő ellenére a múzeum után egy kis friss kókusztejjel zártuk a napot, 
megvárakoztatva a buszt.
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Szöveg:
Kerékgyártó Béla

Kovács-Magyari Zsuzsa

Bevezetés

A városokban és vidéken járva feltűnt a vallási jellegű épületek, építmények, 
szentélyek sokasága és különbözősége. Az alapvetően még mindig nagyrészt 
vidékies, földműveléshez és önellátáshoz kapcsolódó, bár átalakulóban lévő 
életmódban ma is nagy szerepe van a tradícióknak, szokásoknak és ritusoknak. 
Vietnam kulturális gyökerei messzire nyúlnak vissza az időben. Az ország önálló 
állammá szerveződése a Hung Kings dinasztiához kapcsolódik az i.e. 3. században. 
Ezt követően, az i.e. 2. századtól mintegy 10 századon keresztül az ország kínai 
fennhatóság alá került, így nem csoda az erős kínai politikai, társadalmi és 
kulturális-szellemi befolyás. A nagy szomszéd közelsége a későbbi korszakokban 
is fontos tényező maradt, amelynek erőszakos-hódító vonásai ellen a vietnamiak 
védekezni próbáltak, s amivel szemben ma is fenntartásokkal viseltetnek. 
Az idők során három nagy kulturális hatás érvényesült: az egyik a buddhizmus, 
amely indiai és kínai közvetítéssel jutott el Vietnamba. Különböző időszakokban 
meghatározó szerepet játszott az ország vallási-kulturális, sőt politikai életében 
is: így a 11. és 14. század között az államvallás szerepét is betöltötte. Építményei, 
szentélyei ma is jelen vannak Vietnam szerte, de a buddhizmust szorosan követők 
aránya csak tízegynéhány százalék körül van. Jóval szélesebb körökre terjed ki az 
ún. népi buddhizmus, amelyben a buddhizmus elemei más vallásokkal, szentek 
tiszteletével, népi hiedelmekkel és rítusokkal keverednek. 
Kínai hatásra terjedt el a konfucianizmus és a taoizmus, melyek a buddhizmussal 
együtt képezik az ún. „hármas vallást”. A konfucianizmus különösen 
társadalomszervező és -igazgató jellegével vált fontossá- Az engedelmesség 
elvének három alapformája alapozta meg az egész társadalmi rendet (az alattvaló 
az uralkodónak, a gyermek a szüleinek, a nő a férfinak tartozik engedelmeskedni). 
Így vált ez a tanítás államvallássá a és a hivatalnokok képzésének alapvető 
tananyagává 14. és 16. század között, a tanokat azonban a lakosság széles körében 
terjesztették, és  mindmáig szerepet játszanak a szociális kapcsolatokban. 
A taoizmus követőinek célja, hogy harmóniába kerüljenek a természetet mozgató 
őserővel. Ehhez az akaratlagos cselekvésről és a vágyakról való lemondáson át 
vezet az út. A nem-cselekvésben (vu-vej) érhető el a tökéletesség és a halhatatlanság 
vagyis a teljes megvilágosodás állapota. A Tao (“az Út”) azt az ösvényt jelenti, 
amelyen haladva elérhető az összhang a természeti világ erőivel. Mint szellemi 
tanítás és életvitel inkább az elit körében volt jellemző, míg népi formájában 
mágikus-misztikus tartalmakkal, hiedelemekkel és babonákkal keveredett (1, 4).  

Jóval később jelent meg a kereszténység, elsősorban a katolicizmus hatása a 
misszionáriusok, majd a francia gyarmatosítók révén. 
Önálló nagy fejezetet jelent a különböző lokális és regionális istenségek, szellemek, 
a közösség számára fontos, védőszentekké emelt személyek tisztelete.  
Mindezek a vallási irányzatok és iskolák egymással és a népi vallással, hiedelem- 
és szokásrendszerrel keveredve jelennek meg az egyes helyszíneken, illetve a 
mindennapi gyakorlatban. 
Nagyon fontos a geomantika, a feng shui szerepe is, melynek törvényei megszabják 
a ház/a lakás, illetve a temetkezés helyének megválasztását éppúgy, mint a 
munkahelyek kialakítását. Eszerint “az épületek és sírok megfelelő elhelyezése 
szerencsét hoz”. A kedvező helyet meghatározott szabályokat követve találták 
meg, a fő támpontokat a víz, a szél és a hegy adták. 
Vietnamban számos törzsi vallás és hiedelemvilág ismert a maga ünnepeivel és 
szertartásaival, de valamennyi nagyobb és kisebb vallás közös alapja az ősök 
tisztelete és a róluk való megemlékezés a nagyobb ünnepeken. 

A vallási-közösségi épületeknek alapvetően három típusát különböztethetjük 
meg: a buddhista pagodákat, templomokat és szentélyeket (chua) – a királyok 
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és véőszentek tiszteletére emelt emléktemplomokat (Den) és a közösségi vagy 
faluházakat (Dinh). 
A közösségi vagy faluházakkal  (Dinh) kezdve: ezek a hagyományos, zárt 
falusi közösségi életének mindenre kiterjedő társadalmi és kulturális központját 
jelentették. Így az évszakoknak mindenkor megfelelő tevékenységek és a hozzájuk 
kapcsolódó rituálék szabályozását és kivitelezését, a jogalkotás, büntetés, 
esküvők, keresztelés és temetés ünnepségeinek helyszínét, kulrurális fórumot és 
piacteret. Mindez vallási hitekkel, hiedelmekkel és rítusokkal kapcsolódott össze. 
Helyet adott a sokféle helyi istenségeknek, a falu alapítója és egyéb védőszentek 
tiszteletének is (a föld, az időjárás istenségének éppúgy, mint a falualapító, a 
falu számára fontos eredményet elérő személyekének, de ezen túl királyok vagy 
nemzeti hősöknek is). De helyet kaphattak benne Buddha és más istenségek is, 
hiszen nem minden faluban volt buddhista templom, míg Dinh igen. 
A dinhnek három fő része van: a védelmező istenségnek szentelt oltár és a 
szertartáshoz tartózó szent tárgyak körzete; a nagy csarnok, amely mindenféle 
közösségi alkalmak helyszínéül szolgál és az előtér, amely a kapcsolódási pontot 
jelenti a közösségi ház és a külvilág között, s ahol az emberek gyülekeznek a 
ceremóniák és más események előtt (2, 35).

A den olyan emléktemplom, amelyet a védőszenteknek emelnek. Ezeknek két 
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fajtája van: a helyi kultuszhoz kapcsolódók, akiket főleg a közösségi házakban, 
dinh-ekben tisztelnek, illetve a regionális szentek, így a szent nemzeti hősök, a 
szent halhatatlanok és a szent anyák (2, 78-79).

A buddhista templomok és pagodák (chua) különbözó funkciókat tölthetnek be: 
Buddha mellett helyet adhatnak Konfuciusz szobrának éppúgy, mint a taoista 
isteneknek, a szent halhatatlanok vagy a szent anyák tiszteletének. Adott esetben 
még a falu védőszentje is megtalálható itt.A buddhizmusnak ez a formája valójában 
a mindennapi élet vallása, amely szabályozza a hétköznapi élet rendjét és tanácsot 
ad a nehézségeken való felülkerekedésben. Így a vietnámi emberek akkor látogatják 
a buddhista pagodákat, templomokat és a közösségi házakat, amikor az életüknek 
olyan szakaszában vannak, amikor szükségét érzik az imádkozásnak, illetve a 
Hold naptár szerint a hónap első napján látogatják ezeket a helyeket, virágokat 
és gyümölcsöt ajándékoznak a Buddhának, a megvilágosodottaknak, vagy éppen 
valamelyik hagyományos helyi istenségnek vagy szellemnek.
Ez a kevert, szinkretikus jelleg adja a népi buddhizmus jellegét, amely mindenütt 
megtalálható az országban. Míg a meghatározott buddhista szektákhoz tartozó, azok 
szabályait követők aránya 12-16%-ra tehető, a buddhizmusnak ez a népi formája 
mindenütt elterjedt. Ebből (is) következik a statisztikák zavara, amelyek között 
éppúgy található olyan, amely 70-75%-ra teszi a népi buddhisták arányát, mint 
olyan, amely épp ellenkezőleg, ugyanilyen mértékűre becsüli a nem vallásosakét. 
Az amerikai Pew Kutatóközpont 2010-ben úgy becsülte, hogy a legtöbb vietnami 
(45.3%) a népi vallást gyakorolja, buddhista 16.4%, mintegy 8.2% keresztény 
(többnyire katolikus) és 30% az egyik valláshoz sem tartozók aránya (3).

A szinkretizmus jegyében tehát a különböző vallási épületekben a különböző 
vallások istenségei és a szokások, rítusok keverednek egymással. Így például a 
buddhista szentélyekben az oltár legfelső részén ott sorakoznak a múlt, a jelen és 
a jövő Buddhái, ülő formában, meditációs kéztartással. Hierarchikus rendben több 
kisebb Buddha-szobor sorakozik. Az oltár alacsonyabb lépcsőin vagy két oldalán 
kapnak helyet a taoista istenek, valamint a taoista természetvallás legfontosabb 
jelképei, a Nap és a Hold szimbólumai. Ez egy szélesre nyitott vallás ikonográfiája 
amely minden hatást befogad, mindenkinek megváltást és könyörületet ígér. 
Mindez jól megfigyelhető az észak-vietnami Ninh-phúc buddhista pagodában 
(bejárat a 28-as számnál):

Buddhista istenségek: 1, 3, 4, 5-14, 17, 18, 20, 23, 27 (pl. 1: 3 arcú és 28 karú 
Amitabha,  3: 10 fejű és 10 szemű Avalokitecvra, 4: Buddha…)
Taoista istenségek: 24, 25, 26 (Déli csillag, Északi csillag)
Helyi, népi istenségek: 15: irnok mandarinok, 16: katonai mandarinok, 19: 
Sárkányszellem, 21: Jó szellem, 22: Gonosz szellem  (2, 261).

Források: 
(1) Ágh Attila, Csák Erika, Varga Gyula: 

Vietnam, a felszálló sárkány országa, Kossuth 
Kiadó, 2010

(2) https://hu.wikipedia.org/wiki/
K%C3%ADna) 

(3) https://en.wikipedia.org/wiki/
Religion_in_Vietnam

(4) https://en.wikipedia.org/wiki/
Buddhism_in_Vietnam

(5) https://en.wikipedia.org/wiki/
Freedom_of_religion_in_Vietnam
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Szöveg: 
Kovács-Magyari Zsuzsa

A 18. századi Vietnámban körülbelül 11800 falu volt, egymástól független autonóm 
vezetéssel, mindegyikben külön közösségi házzal, pagodákkal és templomokkal. 
A pagoda és a közösségi ház nagyon hasonló, de mégis különböző funkciót 
töltenek be. A pagoda Buddha temploma, ezért építészete erősen kínai és indiai 
vonásokat mutat. Ezzel szemben a közösségi ház - a đình - tipikus vietnámi épület. 
A közösségi házakban a vietnámiak a tiszteletüket teszik a nemzeti hősöknek, a 
természeti isteneknek (hegy istenének, óceán istenének, víz istenének stb.), és a 
falu védőszentjének, thành hoàng-nak. 
Utunk során három kiemelkedően szép, kifejezetten monumentális közösségi házat 
látogattunk meg. Kettő közülük Hanoi Ba Vi kerületében, a Doai területen, melyek 
a maguk eredeti helyén magasan kiemelkedtek a falvak apró házai közül. (Vietnam 
területe ma közigazgatási szempontból 59 tartományra és öt önálló városra 
tagolódik. A tartományokon belül vannak a városok, a kerületek és a falvak.)

A Tay Dang közösségi ház Tay Dang településen található, egyike a legkorábbról 
ismert közösségi házaknak, ezek közül is a legrégebbi, 1570 körül épült Tan Vien 

Közösségi házak, buddhista pagodák, 
emléktemplomok



szent tiszteletére. 
Az épületegyüttes helyét a geomantika szabályai szerint jelölték ki. 
A különleges hangulatú közösségi ház kínai stílusjegyekből áll össze, de magán 
viseli a tipikus vietnami jellegzetességeket, mi több, a vietnámi hagyományos 
építészet kiindulópontjaként tartják számon. 
A falu peremén helyezkedik el, déli tájolású, előtte egy félhold alakú tó található, tele 
virágzó lótuszokkal. A tóban tükröződő épület dimenzióit így még erőteljesebben 
érzékeljük, lenyűgöző hatása fokozódik. 
A sajátos építészeti elrendezés elemei: főépület, két oldalsó épület, melyek U 
alakot zárnak be, külső és belső oltárok, valamint egy kút, melyet a sárkány figyelő 
szemének tartanak. Az udvart a bejárat előtt négy magas oszlop keretezi, melyeken 
szent állatok szobrai állnak. 

A közösségi házat négy oldalán szélesen túlnyúló kardként felgörbülő íves teteje 
és a díszesen faragott fedett-nyitott oszlopcsarnoka teszi kiemelkedővé. A főépület 
alaprajzi elrendezése, a téri tagoltság a különböző méretű oszlopok révén valósul 
meg, mely így öt egységből áll, 6 oszlopsorral, 8 főoszloppal, 16 mellékoszloppal 
és 22 harmadrendű oszloppal. Az oszlopfőket sötétbarna terrakotta (égetett agyag) 
szobrok díszítik, melyek sárkányokat, kardot, felhőt és virágot, illetve margarétát 
ábrázolnak, amely a napot szimbolizálja. A sárkány a kedvező időjárás és a bő 
termés szerencseszimbóluma is.
A faragott gerendák és szarufák a népi kultúra sajátos jellemvonásait mutatják 
be, melyek témái a 16. századi vietnámi vidéki, falusi életképek, tevékenységek: 
csónakázás, gyermek nevelés, favágás, ének és tánc. Összesen 1300 minta található 
itt, mindegyik más-más témát ábrázol, nincs ismétlődés, ezért az épületet az ősi 
fafaragás művészetének múzeumaként is számontartják.  
Építőanyaga a kenyérfa, később a felújítások során vasfát alkalmaztak, mely 
számos különböző, nehéz és kemény fájú, általában trópusi növény, illetve azok 
faanyagának megnevezése.

A Chu Quyen közösségi ház Chu Quyen faluban, Chu Minh községben található, 
mely a Vörös folyó mentén helyezkedik el. A Tay Dang közösségi házzal 
ellentétben itt egy nagyobb épület található egy tágas udvar hátulsó felében, de 
az udvar bejáratát és a szent tér kezdetét itt is kapuként jelzi a négy magas oszlop. 
Az udvar területe 700 négyzetméter, ezen belül a közösségi ház alapterülete 395 
négyzetméter. A hagyományos, favázas tartószerkezetet a ház hosszanti tengelye 
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mentén hat oszlopsor tagolja. A nyitott teret alacsony korlát veszi körül, a padlózat 
80 centiméterrel elemelkedik a külső járószinttől. 1945 előtt a hierarchikus 
ülésrendnek megfelelően a belső teret is korlátok osztották három részre. Középen 
található a szentély, ahol Nha Lang, a falu védelmezőjének, szentjének a kultuszát 
tisztelik, aki Ly Phat Tu, 6. századbeli vietnámi király fia volt.
A Chu Quyen közösségi ház egyedülálló műemlék a 17. századból, olyan 
szakrális építészeti emlék, mely történelmi, kulturális és művészeti szempontból is 
kiemelkedő, egyedi építészeti jellemzőkkel, díszítő faragványokkal és szobrokkal. 
A feltűnően dekoratív művészeti ornamentika égetett agyag és fa elemeken a 
hétköznapi falusi élet témáiból merítenek, állatmotívumokat, természeti elemeket 
ábrázolnak. 
Mint a legtöbb vietnámi közösségi faluház esetében, ennek az épületnek is 
jellegzetes, szélesen elnyúló, a sarkokon ívesen felgörbülő fedele van, mely a régi 
hajók íves orrát mintázza. A tető alacsony fekvése a természettel való kapcsolatot, 
az erőteljes, de szelíd, békés megjelenést hangsúlyozza.
1962-ben nemzeti kulturális-történelmi emléknek nyilvánították, 2007-2010 
között restaurálták. 

A Chu Quyen közösségi ház mellett található még egy buddhista pagoda, illetve 
egy templom is. A templomot csak kívülről tudtuk megtekinteni, de a pagoda 
nyitva volt. Az épület hosszanti tengelye mentén, egy szűk nyílásokkal tagolt, 
magas küszöbű ajtósor választja el a belső teret a külső tornácos előtértől, ahol a 
cipőinket is hagytuk. A magas küszöb átlépése is jelzi számunkra, hogy szent helyre 
érkeztünk. A belső térben eláraszt bennünket a buddhista oltárok látványa, melyek 
kétszeres embernagyságú szobroktól a kisebb szobrokig, három nagyobb oltár-térré 
osztják az egységet. Egy térben vagyunk tehát a szenteknek, megvilágosodottaknak 
állított emlékekkel. Füstölőt gyújtunk mi is, és az ajándékokkal megrakott oltárra 
tesszük. Mindez a közelség, egy sokkal aktívabb és közvetlenebb kapcsolatot jelez 
számunkra is, ami a mindennapi vallásgyakorlást illeti.
A három, különböző típusú szakrális épület ilyen közelsége nem szokványos 
dolog, de előfordul Vietnamban. Ebben az esetben a hívők a Hold hónap első 
napján mind a három szenthelyre bemennek imádkozni: közösségi ház, templom 
és chua sorrendben.

Források:
(1) http://vietnamarchitecture.org/2844/tay-dang-
communal-house/
(2) http://www.vietvisiontravel.com/vietnam/
guide_81_tay_dang_communal_house_1832.html
(3) http://vietnam-online.org/index.php/three-
famous-communal-houses-in-doai-area/
(4) http://hanoitourism-info.gov.vn/tay-dang-
communal-house
(5) http://vietnamarchitecture.org/2837/chu-
quyen-communal-house-architecture/
(6) http://www.vietvisiontravel.com/vietnam/
guide_81_chu_quyen_communal_house_1829.
html
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A harmadik közösségi ház Duang Lam település legmagasabb pontján, a falu 
központi helyén épült, feltehetőleg a késő 18. vagy kora 19. században. A ház a 
falu gondviselőjének, Tan Vien szent hegy tiszteletére épült, amely egyike a négy 
halhatatlan vietnámi szentnek. Az épületet egy nagy központi kapun keresztül 
lehet megközelíteni. A kapu négy oszlopán négy szent állat található: sárkány, 
unicornis, teknős és főnix. Ezután következik egy központi udvar, melyet Bat 
Trang-ból származó téglával burkoltak. Az udvart három épület határolja, a két 
szélsőt a hősökek szentelték, a kapuval szembeni épületben van a központi oltár. 
Az épületegyüttest vöröses laterit kerítés határolja, az épület melletti két ősi kút a 
sárkány szemeit idézi.

A közösségi ház az egyik legfontosabb épülete a falunak, ezért nagyon lényeges, 
hogy hova épül. Mint fentebb már utaltunk rá, a geomantika szabályainak megfelelő 
elhelyezés a hit szerint jó szerencsét hoz. A térképet böngészve jól látható, Mong 
Phu közösségi ház központi elhelyezkedése. Az épületegyüttes megszakítja, eltéríti 
a főutat, amitől meglepetésszerüen tárul fel az épület bejárata és az előtt lévő tér. 
A közösségi házakat általában a településtől távolabb, természeti környezetben 
helyezték el.  A Mong Phu közösségi házat azonban a település körbenőtte, érződik, 
hogy ez a falu fizikai és szellemi központja. 

A vietnámi közösségi és szakrális épületeket élőben látva az egyik legmeghatározóbb 
élmény a külső terek hangsúlya volt. Az épületek, úgy tűnik, csak keretei, díszletei 
a közrezárt köztereknek. Az épületek közti terek, rések sokszor hangsúlyosabbak, 
mint maguk a belső terek. Ahogy egyre több épületet építenek, úgy alakul ki 
ezeknek a teresedéseknek a láncolata, térsora. A Mong Phu közösségi háznál ez 
a térsor egy központi városi térrel kezdődik. A négy oszlopos kapuzat szerepe 
nem a védelem, lezárás, hanem az invitálás. Európai szemmel szokatlan ezeknek 
a tereknek az összefolyása. Mi is teljes természetességgel kószáltunk ki-be az 
épületekből, udvarokból, észrevétlenül csalogatott tovább a folytonosan feltáruló 
látvány. Az “U”alakú épületegyüttes által közrezárt teresedés összenőtt a faluval 
és a lakók életével.

A másik szokatlan élmény a helyi lakosok szent helyekkel való természetes 
együttélése volt. Úgy tűnt, hogy a falusiak a vallást a mindennapjaik részeként 
élik meg. Amikor idejük engedi, betérnek, bemutatják az áldozatot, imádkoznak, 
és mennek tovább a napi dolgukra. Ez a közvetlenség nagyon élővé teszi az 
épületeket, egy európai szemében fura, érthetetlen viszonyt teremt. Ilyen hatást 
keltettek például a közösségi ház udvarára kirakott gyümölcsök, amik egy 
szabályos négyzethálóban száradtak a földön. Nehezen volt eldönthető, hogy 
azért aszalják itt a gyümölcsöt, mert az udvar védettsége miatt alkalmas rá, és 
minden család számára van egy parcella, vagy egy vallási rituálé egyik elemét 
látjuk. A gyümölcsök áldozatnak készülnek vagy egy egyszerű mezőgazdasági 
tevékenységet látunk? Leginkább ez a fura kettőség jellemezte a közösségi házakat. 
A Mong Phu ház a falu közösségi központjaként és védőszentjének helyeként egy 
izgalmas egyveleget, egy apró szeletet mutatott meg a vietnámi hagyományos 
életformából.

Mong Phu közösségi ház 

Szöveg: 
Oroszlány Miklós

Források:
(1) http://moongardenhomestay.com/en/
cttc113a112/mong-phu-communal-house-the-
quintessence-of-vietnamese-architecture.html 
(2) http://www.moongardenhomestay.com/en/
cttc113a106/communal-house-a-beauty-of-
vietnamese-traditional-culture.html
(3) http://hanoiecotour.com/duong-lam-ancient-
house.html 
(4) http://blackeagleflights.blogspot.hu/2014/02/
the-communal-house-of-vietnamese-village.html 
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A Chùa Mía pagoda szintén, Duong Lam községben található, a másik neve Sung 
Nghiem Tu, a Tran dinasztia (1225-1406) idején építették. A 17. század elején 
lerombolt ősi kis templomot Nguyen Thi Dong, Trinh Trang uralkodó (1632-1657) 
felesége építette újjá 1632-ben. A templomban az ő szentélye található, akit Mia 
hercegnőnek is becéznek.

A templom a falu sűrű szövetébe ágyazódva, egy utcai kapuépítményen keresztül 
közelíthető meg. Két belső udvaron keresztülhaladva érjük el a templom belső 
tereit, ahol a buddhista szobrok és oltárok kaptak helyet.
Az első udvarban egy 13 méter magas harangtorony, a “kilenc lótusz torony” 
található, mely az ország védelmezését, fejlődését jelképezi. A “Cu pham Lien hoa” 
torony kétszintes alapból és 8 szintes, a sarkain ívesen felgörbülő díszes, kőből 
faragott tetőelemből áll. Közvetlenül mellette aranypénz (hamis pénz) égetésére 
szolgáló kis kemenceépítmény található, melyet látogatásunk alkalmával is kisebb 
csoport vett körül.

A következő udvarban dús lombozatú fák, és egy nagyméretű faragott kőtábla 
áll (sztélé), teknősbéka hátára helyezve, az 1632-es újjáépítés és Mia hercegnő 
tiszteletére.

A pagoda elhelyezése észak-déli tengelyt alkot, téri elrendezése a hagyományos 
kínai példát követi, melyben a templomtér funkciójának megfelelően hármas 
tagolású: egy elő-, egy központi és egy főcsarnok együttese. A kaputól folyamatosan 
emelkedő út vezet hozzá. A központi csarnok a füstáldozatok bemutatására szolgál, 
középen áll az oltár, amely előtt imádkoznak a hívők, s ahova lerakják ajándékaikat 
is. E csarnok oszlopait és gerendázatát díszes faragványokkal ékesítik.

Összesen 287 darab műtárgy található a pagodában. A legjellemzőbb a központi 
térben található, 8 szoborból álló “ Bat Bo Kim Cuong” sorozat, mely védelmező 
harcosokat mintáz.

Chùa Mía buddhista pagoda

Szöveg: 
Kovács-Magyari Zsuzsa

Források:
(1) Ágh Attila, Csák Erika, Varga Gyula: Vietnam, 
a felszálló sárkány országa, Kossuth Kiadó, 2010, 
120. o.
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Thien Mu pagoda, Hue

Szöveg: 
Pelle Zita

A Thien Mu pagoda Vietnám egyik leghíresebb világörökségi szakrális 
épületegyüttese, a közép-vietnámi Hue városától néhány kilométerre, a Parfüm 
folyó északi partján fekszik.

Létrejöttét – számos más pagodához hasonlóan – legenda övezi: a 16. században 
egy “égi hölgy” jelent meg a dombon, aki érkezését követően megjósolta, hogy 
a dombon hamarosan egy olyan pagoda épül majd, amelyben az országért 
megfogalmazott imák meghallgatásra találnak majd. A legenda nyomán Nguyen 
Hoáng uralkodó 1601-ben építtette meg az első épületet, majd folyamatosan 
bővítették először a harangtoronnyal, majd a hármas kapuzattal, később 
szentélyekkel és meditációs termekkel, végül a 19. században a toronnyal. Mivel a 
legenda szerint az ide érkező zarándokok imáikkal az ország jobblétét szolgálják, 
a Thien Mu pagoda máig az egyik legnépszerűbb zarándokhely Vietnám szívében.

Látogatásunkkor hajóval érkeztünk a város irányából. A víz felől szokatlanul 
meredek lépcsősor vezet fel a Ha Khe dombra. A folyó felőli nézőpontból a hármas 
kapuzat előtt elhelyezkedő Phuoc Dien torony hatalmasnak, a lentről érkező ember 
pedig nagyon kicsinek hat. A téglából készült torony 1864-ben épült, 21 méter 
magas, és hét, koncentrikusan szűkülő emeleti szintből áll. A hét szint Buddha hét 
eltérő erényére utal: éberség és tudatosság, valóság-vizsgálat, erő és állhatatosság, 
elragadtatás és öröm, nyugvás, összpontosítás, valamint felülemelkedett 
egykedvűség.

A hármas kapuzaton belépve egy tengelyesen szerkesztett térsor mentén lehet 
bejárni az épületeket és a kerteket. A kertet gondozott, magas erdő veszi körül. 
Érdekes látni, hogy a világörökségi minősítés mellett a hely nem csak turistákat 
szolgáló történeti emlék, hanem a mai napig működő buddhista szerzetesek 
lakóhelye. 
A látogatók itt találkozhatnak a vallásszabadság melletti kiállás jelképévé vált Austin 
gépkocsival, amellyel Thich Quang Duc szerzetes 1963-ban Saigonba utazott, 
hogy ott önégetéssel tiltakozzon a katolikus dél-vietnami rezsim buddhistákat 
üldöző politikája miatt. Az esemény Malcolm Browne amerikai sajtófotós képe 
révén bejárta a világot, és később hasonló tiltakozások ösztönzője lett.
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Vallások, hiedelmek, ritusok. 
Đền Và templom

Szöveg:
Kerékgyártó Béla

Egy programokban és élményekben gazdag nap végén értünk el a Đền Và 
templomhoz. Közösségi házakat, buddhista pagodákat és templomokat egyaránt 
felkerestünk, s megismerkedtünk a műemléki védettség alatt álló Duong Lam  
faluval is. A Đền Và meglátogatása méltó befejezése volt ennek a sorozatnak. Egész 
nap ragyogó idő volt, s naplemente idején érkeztünk el a templomhoz, amely Vân 
Gia falu mellett, a Và dombon található, s a Tản Viên hegy tiszteletére jött létre. 
A rávezető utat ellepték az árusok, mindenféle, kultikus célra használható tárgyat, 
élelmiszert, gyümölcsöt árultak. Egy hónappal a jeles nap előtt már megkezdődik 
a hold újév, a Tết ünneplése, úgyhogy vasárnap estefelé nagyon sokan keresték 
fel a templomot, ezért aztán utunk során itt kaptuk a legélőbb benyomást a 
vallásgyakorlás szokásairól. 

A templom a területe 2000 m2, s egy két méternél is magasabb téglafal veszi körül. 
A templomban található 1883-as felirat szerint a templom a Đường (618–907) 
dinasztia idején jött létre, ekkor még csak egyetlen kis épületből állt. Később sok 
hivatalnok telepedett le a vidéken, és az ő igényeik szerint és a templom híre miatt 
több ízben bővítették (1829, 1902, 1932).  

Az együttes több részből áll, amelyek egy hosszú tengelyre vannak felfűzve. Legelől 
található egy kis barlang, amely bejáratánál oroszlán szobrokhoz lehet imádkozni 
a rizstermesztésnek megfelelő eső- és széljárásért, illetve egy olyan kiemelkedő 
ember eljöveteléért, aki képes jobbá tenni az emberek sorsát.  Ezután következik 
a kapu, majd udvarokkal elválasztva sorakoznak a fontosabb épületek, körülöttük 
kisebb épületekkel. Az épületek alacsonyak, de a dombon való elhelyezkedés 
kiemeli őket, és kialakításuk folytán az ég felé irányulóaknak hatnak. Az együttest 
1964-ben anemzeti történeti örökség részének nyilvánították.

Érkezésünnkor a kapu mind három bejárata tárva-nyitva volt, s azokon áramlottak 
ki-be az emberek. Az épületekkel körülvett tér középpontjában a templom állt, előtte 
az állványon rengeteg füstölő égett, a kétoldalt álló kis építményekben tűz lobogott. 
A füst belepte az egész területet, s ahogy a lemenő nap sugarai átvilágítottak rajta, 
különös atmoszférába vonta az egész területet. A templomépület középső részén, a 
szentély előtt sokan imádkoztak, áldást, illetve segítséget remélve. A templom körül 
nagy volt a sürgés-forgás. Oldalt, egy hangárszerű, nyitott csarnokban, piacszerűen 
sorba rendezett asztalokon tálcákra rakták, elrendezték a hozott ajándékokat, s 
aztán beadták őket a templomépület baloldalán. Belül megáldották őket, majd 
valamilyen módon újrarendezve a jobb oldalon visszaadták a tulajdonosoknak, akik 
aztán hazavitték, s otthon elfogyasztották őket. A templomban maradt ajándékokat 
pedig a rászorulóknak osztják szét. Az ajándékok közül sok minden múlékonynak 
bizonyul: rengeteg virág, jelképes papírpénz hányódott az épület oldalán és 
amögött, s az említett két kis építményben a feleslegessé vált csomagolóanyagokat, 
hamis papírpénzt égették. 

Források: 
(1) http://www.vietnamtourism.com/

index.php/tourism/items/2805
(2) https://www.youtube.com/

watch?v=X4EheUI-Bjs
(3) http://songmoi.vn/van-hoa-lich-su/

tham-den-va-noi-tho-tan-vien-son-thanh
(4) http://thantienvietnam.com/dao-

quan/506-den-va-tho-duc-thanh-tan-vien-son-
dao-giao-than-tien-.html

(5) http://tongiaovadantoc.com/
c1056/20110918232343652/den-va-son-tay-va-

duc-thanh-tan.htm
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Az utazás: helyszínek, élmények III.
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Bevezetés

Szöveg:
Kerékgyártó Béla

Vietnam ma is elsősorban mezőgazdasági, s ez azt is jelenti, „föld- és 
természetközeli” ország. A változatos tájak, az egész évi termelést lehetővé tevő 
klíma, a dús vegetáció, az évszázados vagy évezredes hagyományra visszamenő 
földműves technikák, eljárások, a paraszti élet látszólagos érintetlensége egzotikus-
romantikus fénybe vonja ezt a világot, s a turista marketing is ezt a képet sulykolja. 
De e világhoz ma már elválaszthatatlanul hozzátartoznak a modernizáció nyomai: 
ami a szegény(es)ség világában az olcsó, ipari tömegcikkek, anyagok, beton, 
műanyag, elhanyagoltság, igénytelenség elterjedésével jár(t). Hasonló jelenségek, 
mint amilyenek nálunk is megtapasztalhatók voltak a második világháború után. 
A falu társadalom alattisága, de egyúttal önfenntartó világa is eltűnőben van. A 
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Források:
http://travelvietnam.org/tvn/tradition-culture/a-
brief-introduction-vietnam-village-culture-
id14333.html

varázsformula, amit a párt plakátjain is láthattunk, a modernizáció, a városiasodás, 
ahová a falusi másodrendű állampolgárként érkezik. De ma már nem a centralizált 
államszocializmus idejét élik, mint egykor nálunk, hanem a „szocialista jellegű 
piacgazdaságét” egy globalizált világban.

A falvak tradicionálisan önálló világot alkottak, „a császár hatalma a falu határáig 
tart”, ahogy a közmondás tartja, elváltak a felső társadalom, a hatalom világától. A 
falusi életet zártság, autonómia és hierarchizáltág jellemezte, amely különállásnak 
mintegy megtestesítóje volt a falut körbevevő bambuszkerítés, amely védte a falu 
életét a betolakodóktól, rablóktól, mindenféle ellenségtől. A falusi társadalom 
vérségi, illetve nagycsaládi alapon szerveződött, ahol törvény volt egymás segítése, 
a beilleszkedés egy hierarchikus rendbe. A származásfa kilenc generációt fogott 
át. A hierarchiában a nemek fontos megkülönböztetést jelentettek, alapvetően 
férfiak voltak a meghatározók, akik a férfiközösségek (giap) körül öt csoportba 
szerveződtek: a méltóságok (valamilyen vizsgával vagy fokozattal rendelkezők), a 
hivatalt viselők, az idősek, a férfi egyedek és a gyerekek. A méltóságok, a hivatalt 
viselők és a közösség legidősebb tagja képezték a helyi mandarinok kasztját, míg 
az idősek, a férfi egyedek és a gyerekek az alsóbbrendűek csoportját. 

Az önszabályozó társadalomban nagyon fontos szerepe volt a szociális, 
adminisztratív és vallási-kulturális funkciót egyaránt betöltő közösségi házaknak, 
illetve a templomoknak és pagodáknak, amelyekben megtalálhatók voltak a hely 
védőszentjei, jelentős személyiségeinek tisztelete éppúgy, mint a mindennapi 
életet, a ciklikusan visszatérő feladatokat és folyamatokat szabályozó, illetve 
mágikus eszközökkel befolyásolni igyekvő ritusai.

A szoros közösségi kapcsok és a tradicionális hierarchia hátulütője az egyéniség, 
önállóság háttérbe szorítása, amely védtelenné vagy gyámoltalanná teszi az 
embereket a mai világban, amelyben egyre fontosabb szerepet játszik az egyéni 
kezdeményezés, vállalkozás, a változásokhoz való alkalmazkodás.

A vidéki életet nem igazán tapasztaltuk meg közelről, de azért hosszabb buszútjaink 
során benyomásokat szereztünk a kisvárosok és a falvak átalakulásáról. Északon, 
Hanoi közelében nagyon érezhető a főváros hatása: mindenütt azonos háztípusok és 
megoldások láthatók, a hagyományos lakóházakból és mezőgazdasági épületekből 
csak mutatóba maradt néhány. 

A falusi világhoz közelebb csak a Néprajzi Múzeum skanzenjében, illetve két 
kiratkatfaluban – amelyek a maguk módján szintén skanzenek – kerültünk. A két 
falut szervezett út keretében kerestük fel. Mindkettő turista célpont, mindkettő 
üzemszerűen erre állt rá, mint ahogy az internet tanúsága szerint, a falusi turizmus, 
a falu „kiárusítása” áltatalában is elterjedt műfaj. Ebből egy alapvető kettősség 
következik: bár lakói – vagy legalábbis egy részük is – profitálnak belőle, 
alapvetően mégis gyarmatosító jellegű.

A Hanoitól nem messze található Duong Lam a hagyományos kínai település képét 
őrzi. Hivatalosan műemléki védettség alatt áll, így lakói nem alakíthatják saját 
igényeik vagy kedvük szerint, hanem – legalábbis bizonyos házak esetében – meg 
kell őrizniük az „eredeti” állapotokat. 

Thanh Ha fazekas falu láthatóan kétlaki életet él: egyrészt a halászatból, főképp 
azonban a korongozásból. Ahogy Hanoi óvárosában a 36 (ma valójában már 
76) tematikus utcával kapcsolatban megtapasztaltuk, a falvak is gyakran egy-
egy mesterségre specializálódtak, jelen esetben a fazekasság több évszázados 
hagyományára.





falu, vidék, tradíció // 107

Hanoi – Népművészeti Múzeum

Szöveg: 
Skaliczki Judit

A doktori iskola vietnámi útja során végig az a benyomásom volt, hogy a vietnámi 
nép harmóniában él a természettel és önmagával. A rendkívüli természeti környezet 
és a szintén rendkívüli gazdasági problémák, amikkel az ország küzd, különös 
elegyet alkotnak, és kívülálló szemnek úgy tűnik, hogy a lakosság még mindig 
közel áll kulturális gyökereihez. 

Azonban alaposabb utánajárás után kiderül, hogy Vietnámban is aktuális probléma 
a nemzeti identitás kérdése, a néphagyományok éltetése és felélesztése, a szellemi 
örökség ápolása. A Népművészeti Múzeum Hanoi-ban azzal a céllal jött létre, hogy 
összegyűjtse és bemutassa Vietnám 54 etnikai csoportjának mindennapi életét és 
kultúráját. Az intézmény 1997-ben nyílt meg Ha Duc Linh vietnámi építész tervei 
alapján. A főépület alakja az ősi Dong Son bronz dob formáját imitálja. 

A beltéri kiállítás több mint 15.000 használati tárgyat mutat be az élet minden 
területéről (ruházat, ékszerek, hangszerek, fegyverek, mezőgazdálkodási eszközök, 
főzőeszközök, házasságkötési és temetési ceremóniák kellékei, stb.) hirdetve a 
mindennapi élet szépségét. Az eltérő etnikai csoportok szerint berendezett kiállítás 
igen színes képet fest az országról. A kisebb népcsoportok ugyanolyan gazdag 
tárgykultúrával rendelkeznek, mint az ország lakosságának 87%-át kitevő Viet-
ek. A sokszínűséget az is garantálja, hogy a változatos domborzati és éghajlati 
viszonyok közt mindenkinek a saját lakókörnyezetéhez kellett alkalmazkodnia. 
Ez a gazdag gyűjtemény szándékosan nem csupa régi tárgyat mutat be, sok kiállított 
tárgy a közelmúltban készült, illetve aktív használatból került be a múzeumba. Ez 
mind a múzeum tudatos pedagógiájának része. A változó gazdasági és politikai 
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környezet, a globalizálódó társadalmak problematikája Vietnámban is kimutatható 
változást hozott az emberek mindennapi életébe, bizonyos kézműves foglalkozások 
kihalóban vannak, más foglalkozások átalakulnak, és a hagyományos anyagokat 
és technikákat modernekre cserélik. Nguyen Van Hui, a múzeum igazgatója, aki 
igen elkötelezett a vietnámi kulturális örökség védelmében, több helyen ír ezekről 
a változásokról, és arról, milyen programokkal próbálják elérni, hogy a fiatalabb 
generációk is megismerjék őseik tudását. Erre remek példa a „Tradicionális 
kézművesség az osztályteremben” program, mely az UNESCO támogatásával 
2003-2004 között 10-14 éves gyerekeknek tanított hagyományos szakmákat, 
többek között fazekasságot. A program legfőbb erénye, hogy nem csupán a fazekas 
szakma praktikáiba igyekezett beavatni a tanulókat (melyhez az autentikus szakmai 
segítséget Phu Lang fazekas falu meghívott mesterei biztosították), de az önálló 
érvényesüléshez szükséges egyéb területeken is próbáltak segítséget nyújtani 
gazdasági és kereskedelmi képzéssel, a reklámozás lehetőségeinek bemutatásával. 
Ezeken túl a diákok még grafikai és képszerkesztői ismereteket is tanulhattak, 
hogy saját termékeiket megfelelően igényes módon tudják bemutatni interneten 
vagy nyomtatott formában. 

A múzeum egy kültéri kiállítást is kínál a látogatóknak. A főépület mögött 
elhelyezkedő nagy kertben kapott helyet a különböző népcsoportok tradicionális 
épületeit bemutató szabadtéri kiállítás. Tíz etnikai népcsoport lakóházait, közösségi 
épületeit, gazdasági épületeit, temetkezési helyeit lehet itt megtekinteni az ország 
különböző területeiről. Az egyes épületek bejárhatók, a legtöbb esetben igyekeztek 
a belső tereket autentikus használati tárgyakkal is berendezni. Találunk itt eredeti 
(régi) házakat, melyeket építési helyükről szállítottak a múzeumkertbe, de olyan 
épületeket is melyeket itt építettek fel meghívott építőmesterek segítségével, a 
tartomány szokásai szerint. 

Részletesebb bemutatásra három épületet választottam ki, melyek szomszédos 
tartományokból származnak. Ez a három tartomány egy nagyobb földrajzi 
egységet képez, ez a „Central Highlands”, Vietnám déli hegyvidéki része. A három 
népcsoport pedig a Giarai, Ede és a Bahnar népcsoportok. A többi kiállított épület 
nincsen ennyire szoros földrajzi viszonyban egymással. A választást az a szerencsés 
véletlen is indokolja, hogy a doktori iskola kirándulása idején a múzeumban egy 
időszaki kiállítás keretében éppen egy fotókiállítás volt látható, melynek témája 
szintén a Central Highlands területe volt. 1

Az országnak ezt a vidékét sokáig csupán egyetlen népcsoport, a Degarok lakták 
(vagy Montagnard-ok ahogyan a franciák nevezték el őket, ami magyarul hegyi 
lakókat jelent), a többiek kerülték, úgy tartották, az a vad és büszke állatok hazája 
(tigrisek), a mérgezett víz területe és a rontó szellemek lakhelye. Később a franciák 
kezdtek felfigyelni természeti kincseire, tápanyagban és ásványi anyagokban 
gazdag földjére. Mára a szervezett betelepítéseknek köszönhetően jelentősen 
megnövekedett a lakosság száma. 

A Giarai területről egy kriptaépület van kiállítva. A népcsoport jellemzője a 
matriarchális társadalmi felépítés. Ez a temetkezési szokásaikban is megnyilvánul, 
anyai ágon temetkeznek, minden halottat oda kell temetni ahová az anyját. A 
múzeumban látható közösségi kripta nagyjából harminc test befogadására alkalmas. 
A belső térben a halottak személyes tárgyait és szerszámait is elhelyezték, hogy a 
halál utáni életben ne kelljen azokat nélkülözniük. Amikor egy kripta megtelik, a 
család közösen kezdi építeni az új épületet, és rituális szertartás keretében zárják le 
a megtelt épületet. A kriptát kívülről nagy faragott szobrok veszik körül, melyek az 
élet örök körforgását mutatják be a fogantatástól a születésen át a halálig. 
Másodikként a szomszédos tartományból egy tipikus hosszúház az Ede népcsoport 
életébe enged bepillantást. A 42 m hosszú ház padlószintje a talajhoz képest egy 
méter magasan helyezkedik el. Ennek a megemelésnek racionális okai vannak: 
védekezés a vadállatok ellen, valamint a rendkívül párás éghajlaton a ház 
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megfelelő szellőzését is biztosítja. Építőanyagaik kizárólagosan a környezetükben 
található fa és bambusz fajták. Az Ede népcsoport szintén matriarchális társadalmi 
berendezkedésű, ez a hosszúház alaprajzi elrendezésén is látszik. A többgenerációs 
lakóház a ház asszonyának, három lánygyermekének és lányunokájának családjait 
látta el. A házban minden apró részlet a női princípiumot élteti, kezdve a bejárathoz 
vezető felmászó fatörzseken található női mell és félhold alakú fafaragásokkal, 
melyek a belső térben is visszatérnek. Hosszanti elrendezésű terében először a 
család közösségi terébe jutunk, majd hátrébb, a lakórészben a lányok családjainak 
szobányi lakrészei következnek, végül leghátul a ház asszonyának hálóterülete és 
a konyha található. Ez a háztípus a megváltozó családi szerkezetnek köszönhetően 
eltűnőben van, a férfiak szerepe erősödik a családokon belül, így a lakhatási 
szokások is változnak. 

A harmadik épület már a méretei miatt is kiemelkedik környezetéből – a Rong 
(Közösségi ház) - a Bahnar népcsoport építőművészetét dicséri. A közösségi ház 
egyike azoknak az épületeknek, amelyek kifejezetten a múzeum számára épültek. 
Ezt a közösségi házat 2003-ban építették 42 falusi építőmester meghívásával Kon 
Rbang faluból. A 19 méter magas szerkezet mindössze másfél hónap leforgása alatt 
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készült el, alapterülete 90m2, és a padlószintje 3 méter magasra van a talajszinttől 
elemelve. A közösségi ház, vietnámi nyelven Rong a falu férfitagjainak tudását 
és erejét hivatott kifejezni, ezért is emelkedik ki magasan a falu más házai 
közül. Az olyan falvakat, amelyekben még nem épült meg a Rong, egyszerűen 
„női-falvaknak” nevezik. A Rong fontos szerepet tölt be a közösség mindennapi 
életében, ez a falu férfitagjainak gyülekezőhelye, itt döntenek a falu jövőjét érintő 
kérdésekről, de ez a helyszíne a különféle egyéb ceremóniáknak és ünnepségeknek 
is, mint a házasságkötés vagy a temetési szertartás. A Rong-on keresztül jól 
érzékelhető a vietnámi nép hozzáállása múlt és jelen kapcsolatához. A műemlékek 
és a múlt egyéb tárgyi elemeinek kezelése más, mint amit saját kultúránkban 
tapasztalhatunk. A múlt elemei egyben a jelen mindennapjainak aktív alakítói, nem 
megközelíthetetlen kiállítási tárgyak, hanem az élet természetes részei. A Bahnar 
népcsoport életének ma is fontos eleme a közösségi ház, és minden falu igyekszik 
is építeni magának, de egyes elemeiben már eltérnek a múzeumkertben megépített 
autentikus példánytól. Ha napjainkban épült Rongok képeit keressük, akkor sok 
esetben a tetőfedés már nem a hagyományos szalma, hanem hullámlemez, a padlózat 
már nem bambusz, hanem fa építőlemez, a lépcsők pedig nem fatörzsekből vannak 
kifaragva, hanem betonból vannak kiöntve. Mégis a terek aránya és a használat 
azonos, a ház működik és betölti eredeti funkcióját. 

Hasonlóan azokhoz az alumínium leveses kanalakhoz, amiket a pho büfékben 
használtunk, melyek tökéletesen alkalmasak az evésre, és formára tökéletesen 
hozzák eredeti porcelán társaik formáját, de előállításuk költsége töredéke az 
eredetinek, és élettartamuk is hosszabb, ha a porcelán törékenységére gondolunk. 
A múlt ilyen szintű átértelmezésével tulajdonképpen nincsen baj. A kultúra elemei 
így élnek tovább. A népművészeti múzeum dolgozói pedig azon dolgoznak, hogy 
a hagyományos technikák a felgyorsult fejlődés folyamatában ne vesszenek el, és 
amikor újra igény lesz rá, legyen, aki el tud készíteni egy kézzel festett porcelán 
kanalat. 

1 Jean-Marie Duchange francia fényképész 200 képe az ötvenes évekből a Central 
Highlands mindennapi életét mutatják be. Az amatőr fotográfus lenyűgözve a táj 
érintetlenségétől, és az emberek életének egyszerű szépségeitől kezdte el annak 
idején dokumentálni utazásait. A képekről ma is sugárzik az a tiszta szépség, 
ami akkor őt megfoghatta. Emellett különösen érdekes összevetni az évszázados 
tradíciókon alapuló élet képeit és a mai képet a vidéki Vietnám életéről, mely 
alaposan felfordult az elmúlt ötven év alatt.

Források: 
(1) http://www.vme.org.vn/home/
(2) http://www.vietnamonline.com/

attraction/vietnam-museum-of-ethnology.html
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Vörös és élénkzöld: Duong Lam

Szöveg: 
Ónodi Bettina

Duong Lam, ez az Észak-Nyugat Vietnámban található a falu 2005-ben a térségből 
elsőként került fel a nemzetközi műemlékké nyilvánított települések térképére. A 
község Son Tay város része, jelenleg mezőgazdaságból, és (sajnos) egyre inkább 
turisztikai látogatottságából tartja fenn magát. Csend, nyugalom, természet övezi. 
Kapuján belépve, pihenő-, néhol gazos földnyelvekkel, kopott mezőgazdasági 
tárolókkal és egyszerű, téglának vélt épületekkel találkozva nem is sejtené az 
ember, hogy két vietnámi uralkodó hajdani szülőfalujában jár, mely közel 1200 
éves múltra vezethető vissza. Mindkét király - Phung Hung (761-802) és Ngo 
Quyen (896-944) - sikeresen ellenállt az északi támadásoknak a függetlenségért 
folytatott harcokban, így nemzeti hősként tartják őket számon, mely a falu 
megítélésére természetesen pozitívan hatott, jelentőségét megnövelte. Ez nyomot 
hagyott a házak részletképzésében. A többnyire 5 oszloppal épült faházak virág és 
levél motívumokkal gondosan és aprólékosan díszítettek. Folytatjuk utunkat. Szűk, 
de jó arányú kis utcákba érve, hol majd’ 400 éves házak, hol árnyékban heverő, 
legelésző bivalyok közt barangolva, a falvakra úgy általánosságban jellemző 
lassú, nyugodt ritmus, békés hangulat kezdi átjárni az embert. 2016. január 10-én 
napsütés melengette a környéket, így a színek a legelevenebben érvényesülhettek a 
környezetben. Vörös és zöld. És természetesen a két szín minden árnyalata, minden 
kombinációban. Egyszerre nyugodt és vibráló. Talán így tudnám jellemezni első 
benyomásomat a faluról. Mint később megtudtuk, házainak fő építőeleme a fán 
kívül a vályog és helyben bőven megtalálható laterit, mely a magmás kőzetek 
rozsda- vagy téglavörös színű, trópusi vidékeken képződő mállásterméke. A 
vöröses lateritet többnyire házfalaknál, kapuknál, kutaknál használják. Közel 300 
hagyományos épület készült a fával kiegészített vegyes építésmóddal. Emellett 
mindenhol jelen van a természet, hol tervezett, ültetett, kertészeti, hol egyszerű, 
természetes, fény felé igyekvő növényzet formájában. Az egészben van valami 
szép, kopott összhang. A múltat leginkább a rozsdaszínű laterit, a jelent és jövőt a 
mindig megújuló természet adja. 

Jó hangulatú, családias környezetben elköltött ebédünk alatt megtudhattuk, hogy 
a falu jelenleg 9 körzetből áll, és minden körzetnek saját közkútja van, melyek 
az egyes kerületek nevét adják. Manapság már minden családnak van saját kútja 
is, de a közkutakat óvják, fenntartják a múltbéli közösségek lenyomataként. A 
községnek 21 műemléki helyszíne van, többek között templomok, pagodák és 
sírok. Ezek közül tíz nemzetközi vagy helyi védettség alatt áll. Ebéd után biciklivel 
ezek többségét bejártuk. Kihagyhatatlan ajánlattal, a valószínűleg mérhetetlenül 
áron felül, 50.000 Dong-ért vásárolt rizskalapjainkkal biztosítottuk fejünk felett az 
árnyékot. És természetesen azt, hogy a 27 fős biciklis csoport mindenképp kirívó 
jelenség legyen az amúgy csendes, mindennapjait megélő községben. A kerékpáros 
közlekedés (mely egyébként a helybéliek szívesen használt eszköze is), lehetővé 
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tette számunkra, hogy a „kötelezően” megnézendő emlékek mellett szubjektív, 
felfedező hangulatú túrával egészítsük ki szemlélődésünket. Szűk utcákban 
tekerve sokszor tapasztaltuk a halszálka jellegű településforma jellegzetességeit; 
a zsákutcában végződő sikátorokat és az egymással is összefonódó, de jellemzően 
a fő gerincre vezető utcaszerkezetet. Útközben számtalan, szebbnél szebb tégla, 
vályog és laterit kerítéssel védett, zárt udvar és lakóház vagy épp gazdasági épület 
között bolyongva érezhettük át a hely atmoszféráját. Kibicikliztünk a település 
határába, ahol csendes szemlélői lehettünk a mindennapi földművelés teendőinek. 
Persze ennek csak egy kis szeletének. Itt is a városban érzékelt vörös és zöld színek 
domináltak, csak egészen más arányban. Ekkor tapasztaltuk, hogy a kézzelfogható 
emlékeken túl a település páratlan kulturális és ökológiai értékeket is őriz, melyeket 
fontos észrevenni és tovább őrizni a turisztikai szempontok mellett is. Így lehet a 
falu egyik fontos kutatási területe a hagyományos települések működésének és a 
hajdani mezőgazdasági művelésnek.
A központba visszatérve, továbbra is rizskalapjaink árnyékában, de biciklijeinket 
szomorúan visszaadva fájó szívvel, de elménkben vörös és zöld képekkel gazdagon 
tértünk vissza a fővárosba, a közel 60 km-re délre fekvő Hanoiba.
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A Thanh Ha kézműves falu Quang Nam tartományban a Thu Bon folyó partján 
fekszik, Hoi An óvárosától 3 km-re nyugatra. A két település közötti távolság 
annyira csekély, hogy szinte észre sem vettük, hogy mikor hagytuk el Hoi Ant, 
és mikor léptük át a falu határát. Korán érkeztünk, így még a hivatalos „nyitás”, 
a turistaforgalom megkezdése előtt nézhettünk szét a faluban. Már az odaérkezés 
is varázslatos volt: a folyóparton sétálva a reggeli fényben romantikus fotók 
sorát készítettük a folyóról és a parton vagy a vízben himbálózó, már halászó 
csónakokról. A halpiac is nagyban működött már a parton. 

A település a 15. század végén alakult. Elsősorban a környék lakóit látták el 
használati tárgyakkal, emellett pedig a kínai dinasztia császárainak is dolgoztak. 
Kerámia termékeik között találunk apróbb használati tárgyakat, úgymint tálak, 
korsók és dísztárgyak, de készítenek állatokat mintázó szobrokat és oszlopfőket 
egyaránt. Kerámiáik színei változatosak, a rószaszíntől a vöröses barnán át egészen 
a feketéig megtalálhatóak, a víz és a föld keverési arányának, az égetési időnek 
és egyéb titkos összetevőknek a függvényében. A falu fő célja, hogy a kézműves 
hagyományokat tovább éltesse, és a következő nemzedékekre való átörökítésben 
jelentős szerepet vállaljon. Itt a kézművesség egyfajta történelmi örökség, melynek 
története hosszú időre nyúlik vissza, és szinte elválaszthatatlan Hoi An város 
fejlődésétől. 

Kezdetben a sétánkat baloldalon a folyó, míg jobboldalon a falu kíséri, helyi 
mosolygós szemek követésében. Minden csendes, minden nyugodt, éli reggeli 
életét. Szépen fokozatosan egyre bentebb megyünk a kis utcákban. Kevés embert 
lehetett látni, viszont minden ház nyitott volt, mintha egymás között lennének, nem 
kell mitől tartani. Persze ez másból is adódhatott: készültek a „nyitásra”. A legtöbb 
helyen láthatók voltak a kiégetett s eladásra váró portékák. A házak meglehetősen 
egyszerűek, szegényesek, itt-ott lehetett felfedezni tetődíszeket vagy a „magas” 
építészetből átemelt elemeket (pagoda tető, babos korlát…). Különös intimitást 
adott a lakásokba való szabad betekintés. A bútorok és a berendezés többnyire 
nagyon egyszerű, elhasznált volt. A tárgyi környezet általában is szegényesnek, 
s nagyon kevertnek tűnt: a házi szentély mellett ott volt a televízió, a műanyag 
székek, eldobható italos dobozok, a rozsdásodó kerékpárok mellett a robogók.  A 
faluban egy-két helyen már elindult a korongozás, s az ebben való részvétel, az 
első „saját” tárgy elkészítése nagyban emelheti a látogató élményét, aki épp ezt a 
fajta intimitást keresi. Más kérdés, hogy a másik oldalról elvárható-e az az odaadás, 
spontán vendégszeretet, személyesség, amely a fogadtatást igazán élményszerűvé 
teszi. 

Számomra az emberek nyugodtsága és egyszerűsége megható volt. Mosolyogtak, 
bólintottak, sokan még köszöntek is, úgy éreztem, hogy kedvesség árad 

Thanh Ha kézműves falu

Szöveg: 
Bordás Mónika
Kerékgyártó Béla
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tekintetükből. Felmerülhet a kérdés, hogy ez mennyire valódi, vagy mennyire 
csak egy álca. A fényképezőgépeknek való széles mosoly csak egy maszk, 
mely ugyanúgy termék, mint a készített tárgyak vagy valóban a közvetlenség és 
nyitottság jele. Én elhittem, őszinteséget éreztem mögötte.

Az tény, hogy sajnos ez a falu is - mint ahogyan egyre több hagyományokat őrző 
településre is jellemző az országban - turistaforgalomból, mindennapi életétnek 
közszemlére bocsátásából és termékeik helyben kínálásából is él. Ez a szerep kettős, 
hiszen egyrészt lakói profitálnak belőle, megélhetést biztosít számukra, viszont a 
nyugodt és csendes élet, a minőségi és precizitást igénylő tevékenységekben való 
elmélyülés így szinte lehetetlenné válik. Óhatatlannak látszik a kommercializálódás, 
a külvilág fogyasztói igényeihez való alkalmazkodás. Az idők változása, a 
gazdasági nehézségek és elvárások, a rohamosan fejlődő iparágak elterjedése 
ellenére a helyi kézművesek mégis próbálják megőrizni hagyományaikat, a kézzel 
készítés örömének és egyediségének értékét továbbörökíteni.  A falu talán inkább 
egyfajta élő múzeum mára, ahol megtalálhatóak helyi anyagok és technikák, 
tanulmányozható és átélhető a hagyományos életmód egy kis szelete. De ha a 
látogató mélyebbre merészkedik, elcsendesül és képes a részletekre figyelni, 
megérezhet valamit abból, ami eltűnőben van.

Források:
(1) http://hoian-tourism.com/the-heritage/hoi_
an_traditional_occupations/thanh-ha-pottery-
village-2
(2) http://www.hoianworldheritage.org.vn/en/
news/Traditional-occupational-Village/Thanh-Ha-
Pottery-Village-49.hwh
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Az utazás: helyszínek, élmények IV.
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A Parfüm folyóval való találkozás közép-vietnami utunk legelső állomása volt. 
Buszunkkal a repülőtérről a folyó partjához érkeztünk, ahol hajóra szálltunk, és 
megismerkedhettünk a folyó csendes szépségével. Hanoi nyüzsgő világának 
megtapasztalása után nem is kaphattunk volna jobb átvezetést azokhoz az 
élményekhez, melyek kikötés után a Thien Mu Pagodánál és az elkövetkező napok 
helyszíneinél vártak ránk. 

A kb. 80 km hosszú Parfüm folyó (Huong Giang) az egykori főváros, Hue folyója, 
Thua Thien Hue tartomány egyik legvonzóbb célpontja a turisták számára. Két 
forrása a Truong Son Hegységben található, melyek Bang Lang Forknál találkoznak. 
Folyása ettől a ponttól az utolsó 30 km-re lelassul, a víz színe sötétebbé válik a 
Ngoc Tran-hegység mentén, ahonnan a lagúnába torkollik. 

A folyó nevének eredete bizonytalan, számos változat olvasható arról, honnan is 
származik az „illatos”, „aromás” elnevezés. A legelterjedtebb változat szerint a 
folyó felső szakaszán különböző fákról virágok hullanak a vízbe, ezek kellemes 
illata kapta folyó a korábbi Lo Dung után a Huong Giang (illatos folyó) elnevezést. 
Egy másik változat szerint a folyó Huong tartomány után kapta a nevét, a folyó 
neve uralkodóról uralkodóra változott. Ahogy a király átnevezte a tartományt, vele 
együtt átnevezte a folyót is, így lett Lo Dungból először Cai Kim Tra, majd Huong 
Tra, amiből a „Tra” később eltűnt. Egy harmadik legenda szerint Nguyen Phuc 
Tan, akinek Kim Long volt a fővárosa, egy éjszaka álmában utasítást kapott egy 
istenségtől, hogy gyújtson tömjént, induljon el a folyó mentén, és ahol a tömjén 
kialszik, ott kell lennie az új fővárosnak. Amikor az uralkodó felébredt, úgy tett, 
ahogy álmában az istenség utasította, és odaköltözött, ahol a tömjén kialudt. A hely 
neve Thuy Loi, később Phu Xuan lett, a folyót pedig az istenség iránti tiszteletből 
Huongnak nevezték el, ami tömjént is jelent.

Ma a Huong Giang – amit nyugaton Parfüm folyónak fordítunk – Hue-vel 
együtt a szépség és romantika szimbóluma, költők, festők, írók számára újra és 
újra inspiráció forrása. A folyó mentén számos műemlék taláható, köztük királyi 
mauzóleumok a Nguyen dinasztia idejéből, Da Vien, Phu Xuan, Minh Mang sírja, 
Hon Chen Shrine, a Thien Mu Pagoda és maga a Hue, a tiltott város. 

Hajózás a Parfüm folyón

Szöveg: 
Radnóczi László

Források: 
(1)  http://www.vietnam-beauty.com/
cities/hue/29-hue/66-perfume-river-hng-river.html
(2)  http://www.tripadvisor.com/

ShowTopic-g293921-i8432-k5364706-Why_we_
keep_translating_Huong_River_Perfume_River-

Vietnam.html
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Hue Birodalmi fellegvár

Szöveg: 
Pelle Zita, Szabó Péter

Hue városa 1802-től 1945-ig volt az ország fővárosa és irányítási központja. 
Az alapító Nguyen Anh az uralkodói trónért folytatott harcában francia katonai 
segítséggel került ki győztesként, s Gia Long néven császárrá nyilváníttatta magát. 
Egyesítette a mai modern Vietnám területét, s a kínai birodalom jóváhagyásával 
az ország földrajzi központjában, geomantikus számítások alapján rendelte el a 
császárváros és erődítmény megépítését. A fellegvár a Parfüm folyó mellett he-
lyezkedik el, területét egy 2 x 2 km befoglaló méretű földsánc védi, ezen belül 
helyezkedik el maga a település, valamint külön vizesárokkal és magas falakkal 
védve a császárváros. 

Látogatásunk a Ngo Mon délkeleti kapunál kezdődött. Ez az építmény kétszintes: 
a földszint öt kapuján középen csak a császár léphetett be, az oldalsókon a manda-
rinok, a szélsőkön pedig a katonák és lovak. A felső szint az alsóhoz képest eltérő 
kialakítású: ez az Öt Főnix Pavilonja, innen tekintette meg a császár a hadseregét, 
illetve a nép is csak itt láthatta a császárt.

A délkeleti bejárati tengelytől a Tai Ho palotán át lehet a Tiltott Város területéig 
jutni. Ahogyan a Nguyen dinasztia is kínai gyökerekkel rendelkezett, ez a hatás 
a színeken, a díszítésen, a kilences számmisztikán át a császárváros elrendezési 
tervén is érezhető: számos hasonlóságot mutat a pekingi Tiltott Várossal. Itt lakott 
a császár és családja, valamint az 500 ágyas s az őket felvigyázó eunuchok, s ez 
volt az adminisztráció központja. A mindennapokat szigorú rend igazgatta, mellyel 
kapcsolatban csak pár részletet ismerünk. A dolgát intéző halandó homokórával a 
nyakában léphetett be ide, s ha túllépte a megszabott időt, kivégezték. 

A vietnami háborúban az észak-vietnamiak és a Vietkong 1968-as, ún. Tet of-
fenzívája nyomán Hueban kirobbant heves harcokban a 160 épületből mindössze 
10 maradt meg a területen, így a Tiltott Város is szinte teljes egészében elpusz-
tult. A helyreállítást nehezíti, hogy a Tiltott Várost annak idején tilos volt doku-
mentálni. A helyreállítás a pekingi minta alapján folyamatosan zajlik, az állam 
erre jelentős világörökségi támogatást kap. Érdekes volt látni, hogy a jellegzetes 
sárga mázas tetőfedést, a vörösre festett fa tartószerkezeteket és a törött cserépből 
készülő épületdíszeket szinte eredeti építéstechnikával – európai szemmel szokat-
lanul aprólékos munkával – állítják helyre.

Minden épületdíszhez, sárkányhoz, udvarhoz kapcsolódik jelentés és legenda, az 
élve eltemetési szokásoktól kezdve a több száz fős uralkodói háremekig. A háború 
pusztítását követő helyreállítások, a mindössze kétszáz éves múlt, valamint az 
időjárás, a magas páratartalom öregítő hatása együttesen okozták azt a szokatlan 
élményt, hogy a bejárás során nehéz volt eldönteni, mi eredeti és mi helyreállítás, 
mi a valóság és mi a legenda.

Források:
(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Gia_Long
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_City,_
Hu%E1%BA%BF
(3) http://whc.unesco.org/en/list/678
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Szöveg: 
Pelle Zita A My Son romváros a tanulmányút legdélebbi célpontja volt Közép-Vietnámban 

(kb. a 16. szélességi körön). A páratartalom és a hőmérséklet még januárban is 
szokatlanul magas, ez okozza az építmények feketés elszíneződését is. A temet-
kezési és vallási építmények egy természetvédelmi terület belsejében helyezked-
nek el, ezért a bejárattól csak gyalog vagy elektromos kisbuszokkal lehet megkö-
zelíteni őket. 

A My Son világörökségi terület a 4-14. századi Champa királyság szakrális és te-
metkezési helye volt, az igazgatási feladatokat My Son várostól különválasztva, a 
közeli Indrapura és Simhapura településen látták el: My Son kizárólag szakrális 
helyként létezett. A királyság vallása hinduizmus volt, a templomokat Shiva is-
tenének emelték, akit a különböző korokban eltérő neveken említettek – gyakran 
az aktuális uralkodó személyével és nevével is vegyítve.

Eredetileg körülbelül hetven különálló építmény készülhetett, különálló csopor-
tokban, a területen szétszórva. Különlegességük – a közel 1700 éves díszítések és 
építészeti formálás fennmaradása mellett – a mai napig tisztázatlan építéstechnoló-
gia. Az építmények téglából készültek, de az elemek és díszek kötőanyag nélkül, 
tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Megoszlanak a vélemények arról, hogy a tég-
la kiégetése az építést megelőzően, vagy csak az összeépítés után történt, külön-
bözőek az álláspontok azzal kapcsolatban is, hogy a tégladíszek az építés előtt, a 
falaktól függetlenül, vagy építés közben, a falak részeként készültek.

A völgyben elhelyezkedő védett terület a huszadik században katonai támaszpont-
nak is alkalmas volt. A vietnami háború során az emlékek nagy része elpusztult, 
ma már csak nagyon kevés eredeti elem látható. A terület a világörökség része. 
Jelentős külföldi támogatásban részesül, ezért a romváros kutatása, az építmények 
helyreállítása folyamatosan zajlik.

My Son romváros
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Vörös és méregzöld: My Son

Szöveg: 
Ónodi Bettina

Ha Vietnámot egy szóban kellene jellemezni, azt hiszem, az intenzív jelző lenne 
erre a legalkalmasabb. Intenzív az élet, intenzív a forgalom, a közlekedés, intenzív 
a kereskedelem - vagy nevezzük inkább biznisz-kultúrának -, de intenzívek az 
illatok, ízek is. Ha csak rágondolok a pho bora, azaz a vietnámi marhalevesre, 
azon nyomban érzem a nyelvemen a frissen vágott koriander ízét. Ugyanígy 
a gyömbér illatát, jellegzetes, enyhén csípős ízvilágát is sikerült egy életre 
gondolataimban a vietnámi „édességek” címszavához társítanom. Emellett a 
rizshasználat kreativitása kifogyhatatlan. A rizs egész évben történő, folyamatos 
termesztéséhez elengedhetetlen a nagy mennyiségű csapadék, így lehet intenzív 
maga az élő környezet, a vizek, a növényzet, és talán ennek köszönhetően a 
természet színvilága is. A színek megkapóak, könnyen gyakorolhatnak hatást rám, 
talán ezért kapcsolódnak igazán élénk élményeim a természetközeli programokhoz 
is. A Ha Long-öbölben tett kirándulásunkat például borongós, hideg idő kísérte, 
ennek ellenére ott a vízen, a számtalan szikla között hajózva, még ez a szürkeség is 
olyan intenzív volt, ami az egész szigetvilágnak igazán erős, misztikus hangulatot 
kölcsönzött. Na de My Sonban már más volt a helyzet.

Számomra a Közép-Vietnámban tett kirándulásunk egyik csúcspontját jelentette 
az óceáni fürdőzést követő program, My Son romváros bejárása. My Son 
már a története, kora alapján is egy csodavilág, s bár több száz éves romokról 
beszélünk, ne gondoljuk, hogy a Champa dinasztia leköszönte után itt megállt az 
idő. A szabadfúgás téglarakások között ugyanis szemmel láthatóan igen eleven 
az élet: a dzsungel beköltözött a huszadik századi háborúk alatt lebombázott 
romokba. Lassan, halkan, de a romok életre kelnek. Olyan, mintha a növényzet 
a poros föld helyett inkább palotába költözött volna. Minden épület tégláinak 
rozsdabarnája most kénytelen keveredni a mélyzöld növényzet eleven indáival. 
Élő és élettelen egy helyen, békében. Mintha még most is a természetfelettinek 
hódolna az együttes. Csend volt mikor megérkeztünk, de ha jobban figyelt az 
ember, a Vietnámban „megszokott” hangzavarnak lehettünk fültanúi. Ezer meg 
ezer szitakötő, lepke és egyéb szárnyas rovar zúgott fejünk felett, jelezvén az 
érkező napnyugtát. Ez a zaj azonban más volt, mint a városokban, megnyugtató, 
mély, búgó tónust kölcsönzött a helynek. És ez még csak az a morajlás, melyet 
tapasztaltunk, amit nem hallhattunk vagy láthattunk, az még izgalmasabb lehet 
valójában. Itt eleve az északitól sokkal jobb, tisztább, melegebb időnk volt, így a 
meleg színek uralkodtak. Fülledt, párás levegő, vörös, sárga, és zöld, ezeknek is 
a barnába hajló, mély tónusai. Ezek a Vietnámban sokszor tapasztalt színek itt is 
a legnagyobb harmóniában mutatkoznak, csak itt épp a zöldek a hangsúlyosak. 
Kipling Indiát idéző Dzsungel könyvének hangulata rémlett fel bennem, valahogy a 
hely atmoszféráját talán a könyv helyszínének illúziójával lehetne leginkább leírni. 
És ahogy Ká, a kígyó mondja: „Egyedül a múlton érdemes töprengeni. Ami van, 
az volt is, és ami lesz, az nem más, mint egy visszatérő, elfelejtett esztendő”. Ezek 
a mondatok ott, a hinduizmus évszázados romjai közt sétálva, helyükre találnak.
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Egyedüli gond az ember jelenléte. Pontosabban fogalmazva, a betolakodó, 
kíváncsiskodó és okoskodó ember jelenléte. Vietnámnak, mint sok más országnak 
is, sajnos nem tesz jót a turizmus. Megérkezésünkkor már élénkpiros gumi utakon 
szállítottak minket a bejárattól a természetvédelmi területre nyitott kisautókkal, 
melyekből – gyanítom, igényeink kielégítésére – nyugati zene szólt. Világörökségi 
helyszín lévén most is több helyen folyik a kutatás, illetve helyreállítás folyamata, 
és a romok közti burkolatok kialakítása. Sajnos félő, ennek inkább a már Ha Long 
öbölben is tapasztalt kiállítós jelleg a célja, mintsem valóban a romok állagvédelme. 
Ennek ellenére remélem, Vietnám időben észbe kap, és lesz, aki felfedezi, milyen 
kincseket rejtenek a romváros téglái, melyeket bármilyen arányú belépődíj szedése 
mellett sem lehet pótolni…

Megérkezésünk után másfél óra állt rendelkezésünkre bejárni a helyet. Ez a 
hajdani és a helyreállítások során pótolt, jelenlegi téglák között tett bolyongás 
intenzív képekkel és egyben rácsodálkozással töltött el. A természeti és az épített 
világ harmóniája, tökéletes összhangja még rom voltában is felfedezhető. És az 
élet mindent legyőző hatalma. Tanulságos, jó lecke. Kellő, alázatos figyelemmel 
mindenképp maradandó emlékeket raktározhatunk el a Közép-Vietnám 
dzsungelvilága által belakott embernyomokból.

Források:
(1) https://en.wikipedia.org/wiki/M%E1%B-
B%B9_S%C6%A1n
(2) http://whc.unesco.org/en/list/949
(3) https://picasaweb.google.com/1068837189719
09092529/20120316BangAnAndMySon
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Tu Duc síremléke, amely Huetól 5 kilométerre délre, a Van Nien dombon Duong 
Xuan Thuong faluban található,  talán a legpoétikusabb helyszín volt utunk 
során. Tu Duc-ot az utolsó császárként is szokták emlegetni, mert ő kötötte meg 
a franciákkal azt az egyezményt, ami gyakorlatilag az ország gyarmatosítását 
jelentette. Tu Duc a Nguyen dinasztia tagja volt, amely áthelyezte az általa 
egyesített ország fővárosát Hanoiból a Közép-Vietnamban található Hueba. A 
dinasztiából Tu Duc uralkodott a leghosszabb ideig, 1848 és 1883 között, pedig 
viszonylag fiatalon, 53 éves korában halt meg. Uralkodása a balszerencse jegyében 
állt. Bár máodszülött volt, apja, az előző uralkodó benne látta a megfelelő utódját. 
Bátyjával szemben kitüntette hithű konfucionizmusa valamint idegen- és változás 
ellenessége. Az uralkodói módszerek és adópolitikai elleni lázongások egyébként 
is jellemezték a Nguyen dinasztia korszakát, Tu Duc trónralépése további tápot 
adott nekik. Tu Duc úrrá lett a lázadásokon, elfogott bátyját ki is akarta végeztetni, 
amiről anyja beszélte le. Merev külföld ellenessége épp az ellenkező eredményre 
vezetett: keresztény ellenes rendelete, miszerint arcukon megbélyegzik azokat, 
akik nem hajlandók lemondani hitükről, az európai hatalmakat Vietnam ellen 
hangolták, amely így nem reménykedhetett segítségben a francia invázió idején. 
Hiába volt a kínai támogatás, nem tudtak ellenállni a modern fegyverzettel támadó 
franciáknak, s épp Tu Ducnak kellett aláírnia a történeti részben már említett 
egyezményt, amelyben lemondott Dél-Vietnam egy részéről (Kokinkína), illetve 
elismerte a franciák protekturátusát a többi területen.   

A dinasztia 13 uralkodójából hétnek épült hasonló síremlék, amelyek egy egész 
természeti körzet rafinált kialakítását jelentik. A léptéket és összetettséget jelzi, 
hogy Tu Duc síremléke három évig mintegy 3000 munkás munkájával épült, s 
a költségek fedezésére menet közben adót is kellett emelni, ami miatt lázadás 
tört ki. Tu Duc aztán ide költözött, s életében is kiélvezte, ami halála után járt 
neki. Kifinomult, azt lehet mondani dekadens életet élt, a művészetek kedvelője 
és művelője volt. Valószínűleg himlő következtében terméketlenné vált, ezért 
104 ágyasától nem születhetett természetes örököse, így saját magának kellett 
megköltenie sírfeliratát. Ez ma is megtalálható a sírtól keletre lévő pavilon 20 
tonnás sztéléjén, amely a maga nemében a legnagyobb Vietnamban. Egy 500 km-
re lévő kőfejtőből hozták ide, az út négy évig tartott. 

A festőien kialakított, körbekerített, mintegy 12 hektáros park egy fenyőerdőben 
található. A parkban meghatározó az összhang a természeti és a mesterséges elemek 
között. A táj, a válogatott növényzet, a fák és a hol tóvá szélesedő, hol csatornaként 
tovafolyó víz és az épített elemek egységet alkotnak, mintegy megkettőződnek 
és új távlatokat kapnak a tükröződések révén. A kapuzat, a teraszos kialakítás, a 
látszólag spontán vagy szeszélyes útvezetés egy nagyon is felépített dramaturgia 
része. Hogy mennyi benne az egyéni invenció vagy igény, s mennyiben egy típus 
adaptálása az adott környezethez, ránézésre nem lehet eldönteni. A parkban mintegy 
50 építmény található, mindegyik nevében bennefoglaltakik a Khiem (szerény) szó 
– Lu Duc sírfeliratában magát is így nevezte, nyíltan elismerve hibáit.

Az együtes alapvetően két körzetre tagolódik: a síremlékére és a palotákéra. A 
bejárattól vezető ösvényről feltárul a Lum Khiem tó, melynek partján a Xung 
Khiem és a Du Khiem pavilonok találhatók, ahol az uralkodó verseket írt és 
adott elő. A tavon található apró szigeten kis állatokra vadászott. Innen a Khiem 
Cung kapun jutunk be a paloták körzetébe. A Hoa Khiem palota az uralkodó 
munkahelyeként szolgált, ma az ő és Hoang Le Thien Anh királyné emlékoltára 
található itt. A palotát két oldalról övező épületek a katonai és polgári tisztviselők 
(mandarinok) székhelye voltak. A Hoa Khiem palota mögötti Luong Khiem palota 
az uralkodó pihenőhelyéül szolgált, később Tu Duc édesányjának emlékhelye lett. 
A palota jobb oldán az egykor színházépület található, amely szintén az uralkodó 
költői lelkületéről tanúskodik: a mennyezetet az égbolt mintájára csillagok, felhők 

Tu Duc uralkodó síremléke

szöveg:
Kerékgyártó Béla

a helyszín alaprajza

a palota körzet

a dszkert és sztélé körzete

a síremlék

Az ábrák forrása:
 http://www.orientalarchitecture.com/vietnam/hue/
tuduc.php
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és a hold díszítik. Ma itt nem zajlanak előadások, a zenei koncertekre és más 
eseményekre a tóparti Xung Khiem Ta pavilonban kerül sor. 
A síremlék körzetében a víz, a növények és a fák, valamint a tulajdonképpen 
építmények tengelyre felfűzött, lépcsőzetesen kialakított költői együttest alkotnak. 
Az egyik oldalon a hatalmas sztélét magában foglaló, boltozatos kapuépítmény 
található, előtte a díszkertben mandarinok, egy elefánt és egy ló jelképes szobrai 
állnak őrt. A sztélé Tu Duc császár saját maga által írt sírfeliratát tartalmazza, 
amelyben a császár leírja életét, a birodalom ügyeit, megemlékezik uralkodásának 
nehézségeiről, saját betegségeiről. 

A félköríves Tieu Khiem Tri tó másik oldalán, a domb tetején található Tu Duc 
síremléke, a bejárat előtt elterelő fallal, amely távoltartja az ártó szellemeket, 
minthogy azok a hit szerint csak egyenes vonalban tudnak közlekedni. A sír nem 
rejti magában Lu Duc földi maradványait: kincseivel együtt máshol temették el, s 
a 200 szolgát, akik részt vettek a cerenónián, lefejezték, nehogy kitudódjon ki a sír 
valódi holléte.

A terület távolabbi részében még két síremlék található: Tu Duc kedvenc ágyasáé 
és fogadott fiáé.

Források:  
(1)  http://www.orientalarchitecture.com/

vietnam/hue/tuduc.php
(2)  http://www.vietnamtourism.com/

hue/e_pages/lt_ltuduc.htm
(3)  http://www.vietnamonline.com/

attraction/tu-duc-tomb.html
(4)  http://www.lonelyplanet.com/

vietnam/central-vietnam/hue/sights/cemeteries-
memorials-tombs/tomb-tu-duc
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Hoi An
A kereskedőváros nevezetességei és piaca

Szöveg:
Dimitrijevic Tijana, 

Hurták Gabriella,  
Mihály Eszter

Hoi An városa Közép-Vietnámban, a Quang Nam provinciában található. Jelentése 
“békés találkozóhely”. A város a Thu Bon folyó torkolatánál alakult ki. A folyó 
mindig fontos kereskedelmi útvonal volt, a hétköznapi életben pedig a közlekedés, 
szállítás, halászat és az ünnepek helyszíne. Helyi neve “Kuadai”. A 120 000 lakosú 
város ma kereskedelemből, halászatból és turizmusból él. 

A belső városmag a 15-19 században alakult ki. A 18. században élte aranykorát, 
amikor fontos találkozópontja volt az európai, japán, kínai és indiai kereskedőknek 
és utazóknak egyaránt. Ebben az időszakban a Dél-Kínai tenger egyik legfontosabb 
kikötője volt. A tavaszi észak-keleti széllel érkező kínai és japán hajósok a nyári déli 
széllel hajóztak vissza hazájukba. Az európai hajókkal keresztény misszionáriusok 
is érkeztek Hoi Anba, így többek között a híres francia jezsuita pap, Alexadre de 
Rhodes is, akit a latin alapokon nyugvó vietnámi írás megteremtőjeként tartanak 
számon.

A XIX. századra viszont a várost a tengerrel összekötő Thu Bon folyó, mely 
tulajdonképpen a város életét adta, hordalék-lerakódás következtében túl sekéllyé 
vált a tengeri hajók számára. (Kikötő szerepét ekkor a közeli, kissé északabbra 
fekvő Da Nang vette át). A történelem viszontagságai később megkímélték Hoi 
An óvárosát, a vietnámi kormányzat pedig idejében felismerte a terület történelmi 
jelentőségét és a benne rejlő turisztikai lehetőségeket, így a 200-300 évvel ezelőtt 
épített kereskedőházak, pagodák, síremlékek megőrzésére kiemelt figyelmet fordít. 
A város 1999 óta az Unesco világörökség része (1).

Az Óvárosi negyed (Ancient Quarter) 1107 házból áll. A város szerkezete 
a 17-18.-században alakult ki, és máig fennmaradt: a folyóval párhuzamos, 
forgalmas főút és erre merőleges utcák; zártsorú beépítés; keskeny telkek jellemzik, 
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amelyek közvetlenül a folyóhoz, illetve csatornához kapcsolódnak. A többszintes 
lakóépületekben lent üzletek és raktárak találhatók. A régi házak pillérvázasak, 
faszerkezetűek, tégla és fa kitöltőfalazattal. Az utcafronton jellemzően kereskedelmi 
egységek vannak, hátul pedig a folyó felé gazdasági udvarok nyílnak közvetlenül 
a folyóra, ahonnan az árut kapták/kapják. (2)

A Chua Ong Pagoda: 1653-ban épült az óvárosban, névadója egy kínai generális 
Quan Thanh De Quan. Több felújításon esett át, ma vallási, meditációs és kulturális 
találkozóhely. 

A kínai gyűléstermek a város kereskedő múltjából származnak, és legtöbbjükön 
erős kínai hatás érződik. A külföldön üzletet alapító kínaiak építették őket találkozó 
és gyülekező helyül saját maguk és az eljövendő generációk számára. Vietnámban 
számos ilyen épületegyüttes van, Hoi Anban öt ilyen gyűlésterem található. 
A legnagyobb és leghíresebb közülük a Fujian gyülésterem, amelyet eredetileg 
a vietnámiak építettek 1692-ben Buddha tiszteletére. A pagodát 1759-ben vette 
meg a kínai Fujian közösség. A lepusztult épületet felújították, kiegészítették és 
gyűlésteremként működtették. Nem sokkal később Thien Hau, a Tenger Istene 
templomaként is elkezdték használni. A templomban megtalálható még Thuan 
Phong Nhi Istennő szobra, aki akár ezer mérföldről is meghallja a hajók hangját, és 
Thuan Phong Nhi Istenőé, aki látja is ezeket.

A területre a gyűléstermekre jellemző hatalmas díszes kapuzaton keresztül jutunk 
be, majd egy pár lépcsőfokkal feljebb lévő teraszról újabb kapun áthaladva érünk a 
belső, nyugodtabb, bonsai fákkal díszített kertrészhez. Innen nyílik a gyűlésterem 
fedett-nyitott átriumos tere, melyben minden elem elrendezése a kínai boldogság 
filozófiája szerint történt. 

A Trung Hoa gyűlésterem 1741-ben épült. Az évek során a többi hasonló 
épülettel ellentétben a találkozóhely funkciója erősödött, és a kínai bevándorló 
agrármunkások és üzletemberek rendszeresen itt találkoztak. Ma szentély, 
gyülekezőhely, és kínai nyelviskola migráns gyerekek számára. A Trieu Chau 
gyűlésterem 1845-ben épült a “Szél és Nagy Hullámok” Istenek szentélyeként. A  
Trieu Chau-i családok leszármozottjai mai is évente egyszer gyűlést tartanak itt. 

A 200 éves Tam Ky kereskedői lakóház 18. században épült Hoi An óvárosi 
negyedének szívében, a folyó mellett. Szép példa arra, milyen volt egy kereskedő 
lakóháza Hoi An kikötővárosban. A ház Hoi An virágkorában épült, amikor a 
vietnámi, japán és kínai kultúra egymás mellett élt - e három ötvözetét és a keleti 
filozófia alapelemeit viseli magán. A város későbbi hanyatlása és az árvizek 
ellenére a házban hét generáció nőtt fel, és tartotta karban az épületet. Ma ugyan 
nem a legrégebbi, de az egyik legjobb állapotban lévő kereskedői lakóház Hoi 
Anban. 

Az utcafronton van az üzlethelyiség, a folyó felől pedig a raktárak és a hátsó 
kereskedelmi udvar. Itt történt a folyóról érkező áru fogadása, szállítása, cseréje. 
Az épület reprezentatív tereiben míves faburkolat és díszítés látható. A ház 
különlegességei még a korábbi üzlettér sötétbarna fa oszlopain lévő, fényes 
kagylóhéjakból  kirakott kínai írásjelek: csak közelről látszik, hogy minden egyes 
jel sok kis madárból áll.

A kereskedés ma is folytatódik, bár a korábban utcafronton lévő üzlethelyiség most 
kiállító- és fogadótérként működik (régi porcelánok, edények egy vitrinben kissé 
zsúfoltan és pár fotó). A hátsó, folyó felőli, korábban raktárként és kirakodótérként 
működő épületrészben pedig ma szuveníreket árulnak. A két teret egy kisebb udvar 
választja el egymástól, itt a mai kereskedők a kínai horoszkópról meséltek nekünk, 
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Források: 
(1) http://whc.unesco.org/en/list/948
(2) http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001826/182646e.pdf
(3) https://en.wikipedia.org/wiki/
H%E1%BB%99i_An
(4) http://www.vietnamonline.com/destination/
hoi-an.html
(5) http://www.vietnamonline.com/attraction/
fujian-assembly-hall.html
(6) http://www.quangnamtourism.com.vn/
english/_potentials.asp
(7) http://wikitravel.org/en/Hoi_An
(8) http://www.rustycompass.com/vietnam-travel-
guide-233/hoi-an-28/see-and-do-14/temples-and-
pagodas-hoi-an-73#.Vsmm79B-pUQ
(9) http://hoian-tourism.com/what-to-see/
assembly-halls/phuc-kien-assembly-hall
(10) http://whc.unesco.org/en/list/948
(11) http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001826/182646e.pdf
(12) http://www.hoianworldheritage.org.vn/en/
news/Traditional-occupational-Village/Kim-Bong-
Capentry-Village-60.hwh
(13) http://hoian-tourism.com/the-heritage/
hoi_an_traditional_occupations/thanh-ha-
pottery-village-2
(14) http://www.lonelyplanet.com/vietnam/
central-vietnam/hoi-an/sights/architecture/
japanese-covered-bridge
(15) http://hoian-tourism.com/the-heritage/
architecture/japanese-covered-bridge-the-symbol-
of-hoi-an
(16) http://www.vietnamonline.com/attraction/old-
house-of-tan-ky.html
(17) http://www.hoianworldheritage.org.vn/en/
news/Monument/Trieu-Chau-Assembly-Hall-331.
hwh
(18) http://www.vietnamonline.com/attraction/the-
chinese-assembly-halls.html

közülünk egy-egy emberről jellemezést is adva.

A Fedett japán híd helyi elnevezése Cau Nhat Ban vagy Pagoda-híd. A hidat a helyi 
japán közösség építette a 17. században; célja hogy összekösse a japán közösséget 
a kanális túloldalán lévő kínai negyeddel. A szerkezet a földrengések veszélye 
miatt robusztus. A visszafogott japán stílusú díszítés nagyjából az eredeti állapotot 
őrzi. A híd egyik oldalát két majom, másik oldalát pedig két kutya őrzi. A mondák 
szerint az akkori japán uralkodók ezekben az években születtek, egy másik szerint 
pedig a híd építése a majom évében kezdődött, és a kutya évében fejeződött be. A 
híd északi oldalában kis kápolna található egy Taoista időjárás-istenség tiszteletére. 
A 20. században a híd átalakításon esett át, és autóutat vezettek át rajta. 1986-
ban újították fel, amikor is visszaállítottak az eredetinek vélt állapotot. Ma Hoi 
An egyik jelképe. (A híd látogatása szabad és ingyenes, a kápolnába jegyet kell 
váltani.)

A kirándulásunk során egy estét, és másnap egy fél napot töltöttünk Hoi An-ban. 
Másképp mutatkozik a város este, a fákra akasztott színes lampionokkal, a sok 
vízre eresztett úszó gyertyával, a folyó mellett sétáló emberekkel, az árusokkal, a 
repülő sárkányokkal és a folyóparti levesező helyekkel; és másnak látszik nappal, 
amikor délelőtt 11-ig csend van az utcákon, kevesebb a turista és a régi házak között 
lehet bóklászni. Megint csak egy másik városnak tűnt Hoi An piaca és környéke. 

A központi nagy piac vagy Chợ Hội An, az Óváros hosszanti tengelye végében, 
az Óváros szélén található. Egy hosszúkás piaccsarnok együttes, a forgalmasabb 
hosszanti utca és a folyó között. Mi egy pénteki napon dél körül jártunk itt. Az 
árusok és a piaci hangulat nem maradt a csarnok teteje alatt, hanem a szomszédos 
utcákat is elfoglalta. Így Hoi An piaca tulajdonképpen egy kis piac-negyed, 
csarnokkal a közepén. A csarnok egy részében ebédelhetünk, friss halat, tengeri 
herkentyűt, zöldséget, gyümölcsöt vehetünk; ha továbbmegyünk, találunk teát, 
szárított ételeket, vietnami balzsamot, pálcikákat – hogy csak pár dolgot említsünk 
azok közül, amiket a kirándulás során mi is vásároltunk. A piacon, majd a piacot 
övező utcákon sok kicsi bolt van, ahol szinte bármit vehetünk: kerámia üzletek; 
bőrműves műhelyek, ahol akár egy óra alatt kaphatunk bőrszandált; North Face 
(made in Vietnam) ruha- és táskaboltok; egész utcák kabátokkal és ruhákkal; 
selyem hálózsákok; füstölők, lampionok és mindenféle más. Az utcákat itt is, mint 
Hanoi óvárosában, biciklis árusok járják. A biciklik ügyesen meg vannak pakolva 
rengeteg gyümölccsel, fazekakkal, fonott kosarakkal, virágokkal, de egyszer 
láttunk csirkékkel teli ketreceket szállító járművet is. A boltokon kívül a piac külső 
oldalán sok árus a járdán árulja portékáit, halat, kagylót, zöldséget, gyümölcsöt. A 
környéken sétálva a piac végtelennek tűnt, a kisebb utcákban is folytatódott, csak 
az árusok sűrűsége csökkent lassan. 

“A kikötő olyan, mint a dzsungel, csak nem terem annyi fa benne.” (Rejtő Jenő, 
idézet Piszkos Fred a kapitány c. regényből.) Az úti leírások alapján Hoi Ant 
valahogy Rejtő Jenő regényeibe illő városként képzeltem, ahol a a kikötő hangos, 
a levegő párás, minden kicsit kesze-kusza, sok ember jön-megy, és ahol mintha 
megállt volna az idő. A helyszínen járva, főleg este az óvárosban és nappal a piac 
környékén, a város ilyennek is bizonyult.

A lassan hömpölygő folyón kis időre mi is útra keltünk a nagy elődök nyomdokain.  
Hajóink az itteni hagyományos halászhajókból turisták számára kissé átalakított 
egyszerű kis motoros gépek, amelyek még magukon viselik a hagyományos 
(szuggesztív), nagy szemeket, amiket a hajó orrára festettek fel azért, hogy segítsék 
a halászokat a biztonságos hazaérkezésben. A folyó ezen a szakaszon már annyira 
lassú (és olyan széles), hogy a kis 10-12 személyes hajók vezetői nyugodtan 
átengedték a kormánykereket nekünk, utasoknak is. 
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A remek Lotus Hotelbe megérkezve egy kis pihenést választottunk annak 
ellenére, hogy a hotel előtt várt ránk a bérelt bicikli. A hotel épületei között álló 
kis pavilonban egy furcsa helyi gyümölcsöt és jázminteát fogyasztottunk, majd 
nekivágtunk a városnak. A biciklit hihetetlen 1 eurós áron béreltük egész estére. 
A központban - tapasztalt budapesti bringásként - próbáltuk lekötni a bicikliket, 
de nem kellett. Csak a falnak támasztottuk és gyalog folytattuk utunk. A Thu 
Bon folyón minden este mécsesek úsznak a tenger felé. A helyi szokás szerint 
egy kis papírkosárba helyezett mécsest a folyóba engedve kívánhatunk egyet, amit 
természetesen ki is használtunk. Külön erre a célra készített szerszámmal tudtuk 
beleengedni a kívánságokat a híd közepéről. Az úszó fényfoltok és a folyó partján 
sorakozó lampionokkal díszített étteremsor összhangja alkotja Hoi An esti látképét. 
Vacsora után elindultunk céltalanul a kis utcákon bolyongva. A nyüzsgő, kissé 
turistás rész viszonylag kevés utcára korlátozódik, amin kívül már csak csendes, 
nyugodt utcák vannak.

Esti biciklizés és séta Hoi An-ban

szöveg:
Biri Balázs
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Thanh Ha nevű gyönyörű kis halászfaluból, stílusosan a Thu Bon folyón keresztül, 
hajón indultunk az egykori „Faifo” néven ismert kikötővároska, Hoi An felé. 

A városka a XVII-XIX. századra, Délkelet Ázsia egyik legfontosabb nemzetközi 
kereskedelmi kikötőjévé vált. Hajóikkal hetekig-hónapokig itt horgonyoztak a 
különféle távoli országokból érkező (hollnad, portugál, kínai, japán, stb) hajók. 
A tavaszi észak- keleti széllel érkező kínai és (japán) hajósok a nyári déli széllel 
hajóztak vissza hazájukba. Az európai hajókkal keresztény misszionáriusok is 
érkeztek Hoi Anba. (Így érkezett ide, többek között a híres francia jezsuita pap is - 
Alexadre de Rhodes – akit a latin alapokon nyugvó vietnámi írás megteremtőjeként 
tartanak számon)

A XIX. századra viszont a várost a tengerrel összekötő Thu Bon folyó - mely 
tulajdonképpen így a város életét adta – hordalék lerakódás következtében túl 
sekéllyé vált a tengeri hajók számára. (ekkor szerepét a közeli, kissé északabbra 
fekvő Da Nang vette át). A történelem viszontagságai később megkímélték Hoi 
An óvárosát, a vietnámi kormányzat pedig idejében felismerte a terület történelmi 
jelentőseget és a benne rejlő turisztikai lehetőségeket, így a 200-300 evvel ezelőtt 
épített kereskedőházak, pagodák, síremlékek megőrzésére kiemelt figyelmet 
fordít, ennek köszönhetően még ma is érdemes felkeresni a hajdan virágzó 
kereskedőközpontot.

A lassan hömpölygő folyón tehát kis időre mi is útra keltünk a nagy elődök 
nyomdokain.  Hajóink az itteni hagyományos halászhajókból turisták számára 
kissé átalakított egyszerű kis motoros gépek, még magukon viselik a hagyományos 
(szuggesztív), nagy szemeket, amiket a hajó orrára festettek fel azért, hogy segítsék 
a halászokat a biztonságos hazaérkezésben. A folyó ezen a szakaszon már annyira 
lassú (és olyan széles), hogy a kis 10-12 személyes hajók vezetői, nyugodtan 
átengedték a kormánykereket nekünk, utasoknak is. 

Végül a mi hajóink is rendben megérkeztek Hoi An kikötőjébe, ahol a XIX. századi 
városka „itt-felejtett” atmoszférája fogadott minket. Nyüzsgő város, kicsi színes 
házak, piac-forgatag. El is indultunk felfedezni, mit tartogat számunkra.

Hajózás a Thu Bon folyón

Szöveg: 
Hurták Gabriella

Források: 
(1) http://www.angkortours.hu/vietnam/

varosok
(2) http://rabatting16.rssing.com/chan-

9286335/all_p1.html
(3) http://superiormagazin.hu/utazas/

hoi-an-egy-elb-v-l-varoska/
(4)  http://www.bonoutazas.hu/

travel_1405
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