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ELÕSZÓ

A vályog- és földépítés egyike a legõsibb építési technológiáknak. Az évezre-
dek során kialakult építési módszerek nagyrészt a tapasztalatok útján fejlõdtek. A
XIX. század végén jelentkezett az a valós igény, amely ennek az anyagnak a kuta-
tását tûzte ki céljának. Szándékomban áll ezeket a kutatásokat továbbvinni, az
agyagban rejlõ lehetõségeket feltárni. Az irodalomfeldolgozás során egyrészt a vá-
lyog- és földépítészet építéstörténetét gyûjtöttem össze, másrészt a kutatások törté-
netét, a vizsgálatok eredményeit tártam fel. Ezen publikáció keretében az építé-
szettörténetbõl vett szemelvényeket mutatom be, melyhez Dr. Istvánfi Gyula: Az
építészet története – Õskor, Népi építészet, és Dr. Hajnóczi J. Gyula: Az építészet
története Ókor I., Keleti és átmeneti kultúrák és a Klasszikus kultúrák tankönyvei
szolgáltak alapul.

A címben szereplõ föld- és vályogépítés a két eltérõ építéstechnológia megkü-
lönböztetése. A földépítés során a természetben található formában használják fel
az építési anyagot, míg a vályogépítésben a természetben elõforduló agyaghoz kü-
lönbözõ szerves adalékanyagokat kevernek (például: szalma, törek, nád, fûrész-
korpa) annak érdekében, hogy az anyag hõtechnikai, húzószilárdsági tulajdonsá-
gait kedvezõen befolyásolják.

Magyarországon az épületek több mint 25 %-a föld- és vályogfalú,1 mégis ez a
építésmód feledésbe merült az idõk folyamán. Ehhez hozzájárult a szakszerûtlenül
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megépített, illetve nem megfelelõen karbantartott házakról elterjedt nézet, misze-
rint ez az építési mód elavult, és nem felel meg a XXI. század követelményeinek.
Elõítéletek sokasága került be a köztudatba, amelyek nem komplexen világítják
meg a kérdést. Mivel az emberek számára az érem másik oldala nem vagy csak ho-
mályosan ismert, így a vályoggal szemben felhozott vádakat tekintik az építõ-
anyag jellemzõjének.

Mára már kiderült, hogy a föld- és vályogépítésnek nemcsak hátrányai, hanem
rengeteg elõnye is van. Megindult, ha lassan is, egy új építési irányvonal, amely a
természetes anyagokból való építést tûzte ki célul. Ez az ökologikus vagy környe-
zettudatos építési mód a vályog korszerû alkalmazását igyekszik terjeszteni, és
megismertetni az ebben az anyagban rejlõ lehetõségeket.

A vályogépítés „tudománya” régen apáról fiúra szállt, így az ifjabb nemzedék
közvetlenül kapta meg a jól bevált technológiát, tapasztalatokat. Ez a folyamat már
sajnos megszakadt, mégis azt lehet mondani, hogy ez az építési technológia ma is
könnyen megtanulható, alkalmazható, így olcsón, kis „energiaráfordítással” és az
egyszerû szabályok betartásával újra lehetne házilagosan építkezni.

A föld- és vályogépítés nem új keletû. Az alábbiakban az építészettörténeti fej-
lõdés vonalát, vázlatát kívánom ezen tanulmány keretében végigkísérni, és így az
építési technológiák változását nyomon követni az õskortól az újkorig.

ÕSKOR

A vályogépítés több mint tízezer éves múltra tekint vissza, és a Földön minden
olyan helyen meghonosodott, ahol a szükséges építõanyag fellelhetõ. Már az õskõ-
korban is ismerték. Az egyszerû földborítás mellett megjelentek a fejlettebb építési
módszerek, mint a sövényfal, illetve a különbözõ méretû és alakú vályogtéglák.

Az elsõ jelentõs emlék egy dél-oroszországi, Kosztyonszki mellett talált vi-
szonylag fejlett földtakarású lakóhely. Dr. Istvánfi Gyula értelmezése szerint a
nagyméretû, több száz négyzetméteres házak építése kalákában történhetett,
amelyhez már fejlett szerszámokra volt szükség. A földbe mélyített házak fölé
ágasfás, szelemenes fedélszéket emeltek, amelyet földdel borítottak, felismerve és
kihasználva a föld hõszigetelõ és hõtároló képességét. A fa fedélszék a nagy súly
viselésére szolgált (1. ábra).

Az elsõ ismertnek tekinthetõ agyagcsomókból rakott sárfalu épület egy jerikói
kunyhó, amely a Kr. e. 9. évezred palesztinai leletei között szerepel. Ebben az idõ-
ben a házak kör alaprajzúak voltak, kõ alappal épültek, erre falazták fel gömböly-
ded agyagtéglából a falakat. A falak és a padló agyagtapasztást kaptak, a tetõ kupo-
la formájú volt, ezt vagy növényekkel, vagy vesszõfonatú tapasztással fedték. A
téglák gömbölyded alakja azt mutatja, hogy az elemek készítéséhez nem használ-
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tak kalodát, vályogvetõt, hanem azokat
kézzel formázták. Valószínûleg ez te-
kinthetõ a vetett vályogtégla õsének. Ez
a falazási technika a késõbbiekben a ma-
gyar népi építészetben is fellelhetõ
gömölye- vagy sárgombócból rakott fal
néven.

Dr. Istvánfi Gyula bizonyosra veszi,
hogy a napon szárított vályogtégla ötlete
õskori eredetû, és legalább kilencezer
éves. Az elsõ négyezer év azonban a
próbálkozásokkal és feledésbe merült
kísérletek újra és újra történõ feltalálá-
sával telt el. Ennek világos jele az, hogy
a közel-keleti újkõkorban (de még a tör-
téneti idõk kezdetén is) az alkalmazott
vályogtéglák alakváltozatai a sárgom-
bóctól a vályogtégláig igen változatosak
voltak. Ezt a sokszínûségét a vályogépí-
tés még ma is õrzi.

A közel-keleti újkõkori – Kr. e. 6500–5650 – vályogépítészet egyik emléke a
törökországi Catal Hüyükben található. Az itt feltárt házak egyben a favázas épüle-
tek õsei, ugyanis a falban faoszlopokat helyeztek el, s a közöket töltötték ki
hosszúkás agyagtömbökkel. A faváznak kettõs szerepe volt, egyrészt hordta a tetõ
terhét, másrészt mérsékelte a földrengések romboló hatását. A mai földrengés-
károk felmérései is azt bizonyítják, hogy a vályog kitöltõ falazatú vázas házak sok-
kal ellenállóbbak a kerámiából, kõbõl épült épületeknél.

A négyzetes vályogtégla a törökországi Hacilarban jelent meg elõször a Kr. e. 6.
évezred végén. Itt több régészeti réteget is találtak, amelyek egyre fejlettebb építé-
si módokat mutattak. A legrégebbi falusi házak nagy méretekkel, 10×6 m-es tég-
lány alaprajzon épültek, négyzetes vályogtéglából rakott méternyi vastag falakkal.
A következõ falu építõi a település köré már vályogtéglából falazott védõfalat is
emeltek. A legfiatalabb falu építõi a védõfal és a házépítés feladatát együtt oldották
meg úgy, hogy a vastag falakhoz támasztották az immár emeletes házakat. A fejlõ-
dés során tehát már nemcsak házakat, hanem védõfalakat is építettek vályogból, s a
száraz éghajlat lehetõvé tette, hogy többszintes épületeket is emeljenek.

A Kr. e. 6–5. évezredbõl már európai leleteink is vannak, amelyek rokonságot
mutatnak a közel-keleti épületekkel. Az elsõ ilyen leletek a görögországi Otzaki-
halomról származnak. Itt egysejtû, belsõ falsávos, négyzetes alaprajzú, vályogfa-
lazatú házak épültek.
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Bulgária híres telephalom-ásatása a Sztara Zagora melletti Karanovóban talál-
ható, ahol a Kr. e. 6. évezredbõl származó leletek alaprajza négyzetes, a falai sûrûn
a talajba ültetett cölöpre vagy husángra készített sövényfonattal, kétoldali sárta-
pasztással készültek.2 Ebbõl az idõbõl származó lelet a Hódmezõvásárhely-
Kotacparton feltárt ház is, amely ollólábas-szelemenes kunyhó volt. A földig érõ
nádazott nyeregtetõ hátul ívesen befordult, csak a bejárati oldal háromszöge volt
függõleges tapasztott sövényfallal lezárva. Tiszajenõ-Szárazérparton találták azt a
házat, amelynek már az összes határoló fala cölöpvázas, tapasztott sövény vázki-
töltésû volt. Dr. Istvánfi Gyula szerint Magyarország területén már a Kr. e. 2. évez-
redben megjelent a népi építészet szerkezeteinek õse. A Kassa melletti Barcán ta-
lált ház ágasfás cölöpvázas fal és tetõszerkezetû, és egy 3×8 m méretû szélfogóval
vagy talán tornáccal épült házra enged következtetni. Falazata tapasztott sövény
vázkitöltésû.

A földet mint építõanyagot kultikus célú építkezéseknél is használták. Így az
újkõkorban Nyugat-Európában megjelentek az elsõ „piramisok”, amelyek nagy
lapos kövekbõl megépített közös sírok, s ezek fölé emelt földhalmok voltak.
Ugyancsak temetkezési céllal készültek földhalommal takart dolmenek. A földha-
lommal fedett sírépítmény következõ formája a kamrás sír, ahol a sírkamrákat egy
folyosó oldalai mentén alakították ki. A nagyméretû folyosós sírok legnagyobb és
leghíresebb példája Írországban, New Grange-ben található, amelyet most állítot-
tak vissza eredeti állapotába.3

ÓKOR

Mint láttuk az õskorban már majdnem minden szerkezeti megoldásra találunk
elõképet. Az ókorban így már van mibõl kiindulni, amit a következõ példákon kí-
sérhetünk nyomon.

Elõ-Ázsia építési gyakorlatáról Dr. Hajnóczi J. Gyula professzor könyve alap-
ján alkothatunk képet. Itt az agyag és a belõle készíthetõ tégla töltötte be a legfon-
tosabb szerepet, de emellett a vert fal is ismert volt. Az elsõ tégla igazából még
csak napon szárított iszaptömb, ezt váltotta fel a napon szárított agyag tégla, majd a
fejlõdés elõrehaladtával az égetett tégla. Az utóbbi két anyagot kombinálva is al-
kalmazták úgy, hogy az alapozás, a fallábazat, az ajtófélfák, a boltozatok általában
égetett téglából, míg a kitöltõ falazatok nyerstéglából készültek. Másik lehetõség-
ként a falat nyerstéglából építették meg, míg külsõ felületét idõállóbb anyaggal
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(mészkõ vagy égetett tégla) burkolták. Nemcsak lakóházak, hanem közösségi és
kultikus építmények (templomok, sírok) is épültek ezekkel a technikákkal.

Elõ-Ázsiában a tégla elsõ formája az ún. szíjtégla, ennek 20×9×9 cm méretû ha-
sáb alakja lehetõvé tette a téglakötések szerinti falazást. Használata a sumérok
megjelenésével szûnt meg – Kr. e. 4000 körül –, amikor is a téglának különleges,
„atektonikus” alakja terjedt el. Ez az ún. plankonvex tégla, amelynek egyik oldala
ívesen kidomborodott. Az akkád dinasztia korától kezdõdõen a négyzet téglafor-
ma terjedt el. Elõször 52×52×14 cm, majd 30×30×8 cm méretûre készítették. A
téglát a különleges szerkezei feladatok igényei szerint idomították: a csatornákat, a
kútkávákat, a boltozatokat és az oszloptörzseket idomtéglából készítették.

A vertfal egyik legrégebbi példáját Urukban az ún. mészkõszög-mozaikos
templomban találjuk, a Kr. e. 3100 körüli idõkbõl. A templom vastag, sima falait
és a templomot körülvevõ vékony falisávokkal sûrûn tagolt kerítésfalat is csömö-
szölt agyagból készítették, s a falak felületébe sûrûn kúp alakú mészkõszögeket
nyomkodtak. A mészkõ védelmet nyújtott a falazatnak az idõjárással szemben,
ugyanakkor elõkelõbb megjelenést kölcsönzött.

A következõ nagy elõrelépés a faváz újbóli alkalmazása volt. Ezt elõször a hur-
riták a Kr. e. 15–13. században, illetve a hettiták a Kr. e. 17–12. században használ-
ták. Ismét láthatjuk, hogy a faváz a Mediterraneum azon területein alakult ki, s ter-
jedt el általánosan, ahol a földrengés gyakran döntötte romba a városokat, az épü-
leteket.

Egyes régészeti leletek arra engednek következtetni, hogy a bibliai Bábel to-
rony magját is nyerstéglából falazták, és 15 m vastag égetett téglaköpennyel bur-
kolták. A leírások tanúsága szerint a torony 91,55×91,55 m alapterületû, és 90 m
magas volt, építése az újbabiloniai birodalom, a kháldeus dinasztia – Kr. e.
612–539 – korára esett.

Mint arra Dr. Hajnóczi J. Gyula rámutat, az agyag Egyiptomban is megjelenik
építõanyagként a nád és a sás mellett, az archaikus korok kápolnái és az egyszerû
lakóházak is ezekbõl épültek. A tégla nem válhatott olyan általánosan használt épí-
tõanyaggá, mint Elõ-Ázsiában, mivel nyersanyaga, az agyag és az iszap a szûké-
ben lévõ termõföldbõl származott. Csupán a korai idõk sírépítményeit, a Középbi-
rodalom piramisait és az igényesebb lakóházakat építették belõle. A napon szárí-
tott téglát használták a kiégetéshez szükséges fa hiányában.

A Középbirodalomban, a 12. dinasztia alatt II. Senwosret halotti templomának
építésekor alapvetõ változások történtek a piramisoknál: a sírgúlát napon szárított
téglából emelték, és kõlapokkal burkolták. A kõbõl készült piramisok ferdén befe-
lé dõlõ falrétegei helyett vázas, illetve bordás szerkezettel oldották meg az építõk
az új követelményeket támasztó feladatot a következõ módon: a piramis alaprajzá-
nak sarkait falakkal kötötték össze, oldalaira merõlegesen további merevítõ penge-
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falakat húztak, és az így képzõdött ûröket téglatömbökkel töltötték ki, a belsõ váz-
rendszert pedig helyenként kõhasábokkal erõsítették meg.4

Az Újbirodalom korában építtette fel II. Ramszesz a saját halotti templomát. A
fáraó 26 szobrát befogadó, zárt falas, kis méretû templom elõudvarból, két haránt-
tengelyesen húzódó hypostylos csarnokból, hármas szoborfülkébõl és kamrarend-
szerbõl állt. A halotti templom zsaluzat nélkül készített vályogtégla boltozattal
épült. Ez a térlefedés még ma is él Egyiptom területén.5

A hellén építészetben az agyagot az õsi idõktõl kezdve napon szárított téglaként
használták, elsõsorban a lakóépületek falazataiban és néha az erõdfalak töltõanya-
gaként. Az égetett tégla csak a római császárkorban terjedt el a göröglakta területe-
ken.

A poliszok kialakulásának korából származik egy lakóház Smyrnából, amely
Kr. e. 820-ban épült. Az épület nyers téglából, egyszerû fedélszéke fából készült.
Alaprajzi idoma szabálytalan ovális formájú volt, elrendezése pedig rejtetten két-
sejtû, mivel a félig zárt tornác bizonyos mértékig elkülönült a belsõ térrésztõl. Ta-
lán ez az alaprajzi elrendezés tekinthetõ a késõbbi megaron templomok õsének.

Az idõben következõ emlék a spártai Artemis temploma Kr. e. 800-ból, amely
minden bizonnyal a szentély célját töltötte be megaronformában. Falazatát kõ
orthostátokból és napon szárított téglából rakták, tornácában faoszlopok állhattak.

A posztklasszikus korból (Kr. e. 430–330) ismertek Messéné, Poseidonia védõ-
falai, amelyeket a szabályosra faragott kövekbõl opus isodomum módján, szára-
zon falaztak, a falak vastagsága 2,0–5,0 m között változott és általában üreges
rendszerben kivitelezték. A két külsõ rétegfalat „traverzzel” – azaz harántsarkan-
tyúkkal – kötötték össze, az üregeket földdel, kõtörmelékkel töltötték ki. Ezt a
bennmaradó zsaluzattal készülõ öntött fal õsét tekinthetjük.6

A rómaiak is alkalmazták az agyagot és a döngölt földet mint építõanyagot, de
nem ezt tekintették elsõdlegesnek. Vitruvius is ír errõl a Tíz könyv az építészetrõl
címû mûvében, igazából ez tekinthetõ az elsõ mûszaki leírásnak az anyag jellem-
zõirõl. Vitruvius könyvében már kifejti a vályog építési hibáit, ugyanakkor lefek-
teti az alapvetõ építési szabályokat.
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KÖZÉPKOR

A középkorban már mindenhol használták valamilyen formában az agyagot
építési anyagként, fõleg lakóházak épültek belõle. Andrea Palladio itáliai építész
1570-ben megjelent négykötetes építészeti szakkönyvében foglalkozik a vályog-
gal mint építõanyaggal.

A vályogépítészet Európában éppen hazánkban élte egyik virágkorát, elõször a
honfoglalás kori földvárak, majd a tatárjárás, késõbb pedig az ozmán hadak ellen
épített magyarországi várrendszer létrehozásában. A vár- és erõdépítészet során
jöttek késõbb létre a kõvázas, illetve a kívülrõl kõvel vagy téglával burkolt erõdít-
ményfalak. Ez már akkor sem volt új találmány, hiszen a Kínai Nagyfalnál is alkal-
mazták ezt a módszert. A vályogépítészet egy másik fejlõdési iránya a német ha-
tásra megjelenõ favázas vályogépület, illetve a vesszõbõl font falakból agyagta-
pasztással kialakított építmény. Ezeknél a szerkezeteknél a vályognak már nem te-
herhordó, csupán térelhatároló szerepe van.

Míg nálunk egyszintes házak épültek, addig a világ más tájain már magasabb
épületeket is emeltek. 1250 körül Új-Mexikóban a pueblo indiánok már többszin-
tes házakból álló falut építettek. A XV. században épült az elsõ, s egyben legöre-
gebb többlakásos ház, amely agyagból épült és 6–7 szintes. Nigériában Agadezben
az 1500-as években egy 30 m magas minaretet építettek mintegy megkoronázva a
nagy mecset imádságos udvarát. A torony még ma is áll, 1844-ben építették újjá
(2. ábra).7
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7 Deither (1982) alapján.

2. ábra. Minaret Agadezben (Deither, 1982)



ÚJKOR

Az újkori Európában a régi építési rendszerek továbbfejlõdésének, illetve más
országokban való elterjedésének lehetünk tanúi. Míg Európában fõleg lakóházakat
és gyárakat építenek, addig Amerikában, de a világ más tájain is középületeket,
azon belül még templomokat is emelnek agyagból.

Igazából erre a korra tehetõ a
német Fachwerkek széles körû
elterjedése, ami az agyag fel-
használásának új módszere. Ez
fõleg a mocsaras területeken je-
lent meg az 1640-es évektõl,
majd egész Németországban al-
kalmazták. A ház tartószerkeze-
te tulajdonképpen a fa keretváz,
ami általában többszintes, a vá-
lyognak csak falkitöltõ, térelha-
tároló szerepe van. Ugyanakkor
a XIX. századból vert falú több-
szintes épületek maradtak fent.
Weilburgban egy Wimpf nevû
építész Francois Cointeraux
munkáját folytatva egy három-
szintes hatalmas gyárat, illetve
egy hatszintes lakóházat épített,
amirõl vannak adataink. A lakó-
ház még ma is jó állapotban van
(3. ábra).8

Francois Cointeraux francia
építész volt, akinek épülettervei
fennmaradtak. Az 1789-es Fran-
cia Forradalom utáni idõszakból

származnak gyár-, lakóház- és iskolatervei. Az épületek többszintesek, vályogtég-
lából vagy vert fallal készültek.

Az Újvilágban az európai hódítók sajátosan új, „barokk” vályogépítészetet hoz-
tak létre. 1640 körülre tehetõ annak a templomnak az építése, amely Braziliában a
São Paulo állambeli São Roque-ben található. A Szent Andrásról elnevezett temp-
lom egyhajós templomtérbõl és mellé épített harangtoronyból áll.
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3. ábra. Hatszintes lakóház Weilburgban (Minke, 2000)

8 Minke (2000) alapján.



Ebbõl a korból származik a spanyol hódítók Új-Mexikóban 1680 körül épített
erõdszerû temploma, mely még ma is áll. A templom kéttornyos, falai vert techno-
lógiával készültek.

Ugyancsak spanyol misszionáriusok építették 1782 körül Assisi Szent Ferenc
templomát California államban. A mai világváros San Francisco errõl a vályogfalú
templomról kapta a nevét.

Peruban a XVIII. századból egy jó állapotban lévõ aréna maradt fenn, ahol ma
is bikaviadalokat tartanak.

A XVIII. századból származik még több perui barokk templom. Az épületek
kõlábazaton állnak, felmenõ falaik készültek agyagból. Az épületek érdekessége a
fõbejárat, ami teljesen a barokk stílus jegyeit viseli. Szép példa ez a vályog alakít-
hatóságára, formagazdagságára.9

NÉPI ÉPÍTÉSZETI ALKALMAZÁSOK

Dr. Istvánfi Gyula tankönyvét követve érdemes áttekinteni az egyes földrészek
népi építészetét.

Afrika népi építészetére az egyszerûbb falazási technikák a jellemzõek, a válto-
zatosságot az eltérõ formák és a színek alkalmazása adja.

A legegyszerûbbek a kör alaprajzú kunyhók, melyeket kúp alakú tetõvel fed-
nek. Az oldalfalazatok sövény vázkitöltését általában két oldalról tapasztják, kivé-
ve az ablak helyét. Vázkitöltés céljára gyékényszövetet is használnak. A vályogfa-
lakat kézzel, fecskerakásszerûen is készíthetik, ezek az önhordó falazatok, de is-
mertek a cölöpágas szerkezet kitöltõ falazatai is. A kör alaprajzú házak legszilár-
dabb változatai azok, amelyeknél a falon kívül alátámasztott körtornác is van, s a
tetõt a cölöp ágasos szerkezet két gyûrûje is tartja. A sövényvázas, agyaggal ta-
pasztott kunyhók legszebb közép-afrikai példái a láncházaknál fordulnak elõ.
Egyik változatában a külsõ felületre hegtetoválásra emlékeztetõ bütyköket tapasz-
tanak szép sorban egymás alá. A másik esetben fordított V alakú csatornák követik
egymást függõlegesen, mintha az esõ mosta volna ki a felületet ilyen erózióra em-
lékeztetõ rendben. A kör alaprajzú, lapos tetejû vályogházakat gyakran meszelés-
sel, festett mintázattal díszítik. A sövényfonatos tapasztásos, valamint a cölöpágas
szerkezetû házakat készítik négyszög alaprajzzal is. Az esõsebb éghajlatú területe-
ken a tetõt a falak védelmében túlnyújtják.

Afrika száraz övezeteiben szabálytalan alaprajzú vályogházak épülnek. Az
alaprajzok organikus formát mutatnak, ki-be türemkedõ falisávokkal, falfülkék-
kel, padkákkal, tapasztott polcokkal és berendezési tárgyakkal. A falakat agyag-
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sárból kézzel rakják 40–60 cm vastag rétegekkel. A faoszloppal alátámasztott do-
rongfödémet alulról és felülrõl is tapasztják. Az éghajlathoz való alkalmazkodás
szép példái ezek a lakóházak.

Más építési módszert alkalmaz egy állattartó törzs Tanzániában, amelynek jel-
lemzõ építménye a lejtõoldalba épített földház. A lejtõbõl kiásott vízszintes felüle-
ten, négyzethálós rendben cölöpágasokat helyeznek el. Az ágasok villáiba kerül-
nek a fõgerendák, ezekre ülnek rá sûrûn a fiókgerendák, majd a feltöltés követke-
zik. Az oldalfalakat gyeptéglából készítik, s a lejtõoldalon a térlehatárolás oszlop-
sor közé tapasztott sövényfonattal történik.

Az elõzõ földházak fejlettebb, különleges esetei ismertek Dél-Tunéziában. Gö-
dörszerû horpadások, partfalak oldalába, könnyen kiásható talajba vágnak lakásul
szolgáló üregeket boltozatforma mennyezettel, amihez szükség esetén dongabol-
tozatú homlokzati szakaszt építenek. Az ilyen földházak vagy lakások, a mata-
maták építményei egymás felett több sorban is készülnek, s az egyes szintek között
homlokzati lépcsõk biztosítják a közlekedést.

Az egyszerû anyagokból épített, de fejlett esztétikai és szerkezeti színvonalú
épületek kiemelkedõ példáit mutatja a Niger és Nigéria területén élõ hausza nép
építészete. Vályog falazatú házaik helyiségeit ívesen meghajlított fagerendák há-
lózatával fedik, melyek alaprajzi vetülete négyzethálós vagy sugaras rendszerû, s a
tetõforma kupola alakú. A belsõ térben, a vályogfalban, ritmikus rendben falisávo-
kat, falfülkéket képeznek ki, és a mennyezet gerendáit is betapasztják. Az épületek
fõhomlokzatait háromféle módon díszítik. Az egyik az ajtók és ablakok körül
dombormûvû, hullámos, fonatos díszítés agyagból tapasztva. A másik a geometri-
kus, mezõkre bontott vakolatintarzia, a harmadik díszítésmód az ugyancsak me-
zõkre bontott homlokzat két-három színnel kifestve.10

Amerika õslakosságának népi építészete igen változatos, sokszínû, s itt is meg-
találhatók a földbõl, agyagból készült házak és kultikus építmények. Az Egyesült
Államok dél-nyugati területén élõ pima indiánok készítettek sártapasztással ellá-
tott épületeket. Az északnyugati Oregon államban a klath törzs építõgyakorlatából
ismert egy földdel borított ház, az arizonai navajo indiánok földházainak érdekes-
sége, hogy a házak padlója a térszínen található, nincs lemélyítve.

Észak-Amerika indián kultúrájának különös helyszíne Új-Mexikó, az itt élõk
földházai földbe ásott padlóval, cölöpágas tartóváznak támasztott fatörzsekkel és
külsõ sártapasztással készültek. A házakba szellõzõ csatornát is építettek, hogy a
füst ne üljön meg a mélyben. A mintegy ezer évvel késõbbi utódok egymáshoz épí-
tett szobák sorozataival már felszínen álló házakat építettek, majd nem csupán
egymás mellé, hanem egymás fölé is építettek helyiségeket (4. ábra).
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10 Dr. Istvánfi (1997) alapján.



A földház hagyományából megmaradt a tetõn keresztül való bejárás a házba.
Az egymáshoz épített földházak rendszerével kör alaprajzú közösségi és kultikus
építményt, az ún. kívát fejlesztették ki. A leghíresebb a Pueblo Bonito, az egyetlen
tömbben létrehozott falu. Patkó alakban, két belsõ térség és számos kerek kultikus
építmény körül épült 2–5 emelettel, 800 helyiséggel.

Ohio állam területén építették azokat a halmokat, amelyek egy kibontakozó, de
elvetélt korai magas civilizáció emlékei. Különféle okból, formában és méretekkel
építették összehordott földbõl ezeket a halmokat, amelyek temetkezõ, illetve kulti-
kus helyek lehettek. A kerek földhalmok aljában vagy felsõ rétegeiben temetkez-
tek valamilyen vezetõ réteg tagjai egyes és tömeges formában. A négyzetes alap-
rajzú, csonka gúla formájú, meredek oldalú, gyakran lépcsõs-teraszos kiképzésû
földépítmények kultuszhelyek voltak, tetejükön könnyû, növényi anyagokból épí-
tett szentélyek állhattak. Formájával és méreteivel némelyik halom a mexikói „pi-
ramisokkal”, helyesebben toronytemplomokkal vetekedett. A harmadik földha-
lom típus mindig „ábrázolt” valamit, valószínûleg totemállatot: a kígyó-, teknõs-
béka-, madár-, medve-, esetleg emberalakot mutató halmok mérete tíz-húsz méter-
tõl több száz méterig terjed, s a formák csak légi felvételeken érzékelhetõk.11

Ázsia népi építészetében is találkozunk vályog építõanyaggal. Egyik példája
Északkelet-Szibériában a korják földház, ami a túlélési technika csúcsteljesítmé-
nye volt. A külsõ sokszög alaprajzú gyûrûhöz fagerendákat támasztottak, amelye-
ket földdel borítottak. A sokszög közepén négy faoszlopot helyeztek el, amelynek
a közepén négyzet alakú nyílást hagytak a világítás, a szellõzés, a füst számára, és
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4. ábra. Lakóház Új-Mexikóban (Deither, 1982)

11 Dr. Istvánfi (1997) alapján.



téli bejárat céljára. A felszínen álló földháznak alagútszerû kijárata volt, amit csak
hómentes idõben használtak. Amikor a hó vastagon belepte a házat, a közlekedés
csak a tetõn keresztül, létrával volt lehetséges. A galériaszerû kialakítás valószínû-
leg azt akadályozta meg, hogy a tetõt a hófúvás vastagon betemethesse.

Háromezer éves múltra tekintenek vissza a mai Észak-Irakban és Szíriában ta-
lálható ún. méhkas alakú házak, amelyek õse asszír dombormû-ábrázolásokból is-
mert. A kupola formájú lefedések kézzel tapasztva vagy vályogtéglából falazva
készültek kör vagy négyzetes alaprajz felett. A négyzetbõl kör alaprajzba való át-
menetet a sarkoknál boltozatszerû kifalazások biztosítják. A kupola felületébe
gyakran falaznak be kiálló köveket, amely látványos formát eredményez, ugyan-
akkor rendeltetése gyakorlati, mivel a karbantartó ezeken felmászva végezheti el a
külsõ javításokat.12

Európa népi építészetére a sokszínûség jellemzõ, vályog lakóházak majdnem
minden országban elõfordultak Svédországtól Angliáig, Németországtól Francia-
országig. A vályogépítés a kevés erdõ miatt Magyarországon szinte mindenütt el-
terjedt, és az építési módok gazdag tárházát fejlesztette ki (5. ábra).
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5. ábra. Vályog- és sárfalú épületek elterjedése Magyarországon a XIX. század végén13

12 Dr. Istvánfi (1997) alapján.
13 A térképlapot Posner Károly Lajos és Fia térképészeti mûintézete metszette és nyomtatta Buda-

pesten, 1896-ban.



Ismerünk nyerstéglából falazott szerkezetek mellett zsaluzattal készülõket, sõt
villával rakottakat is. A csatlakozó épületszerkezetek, mint például az alapozás
egyes vidékeken elég kezdetlegesek, de maguk a falszerkezetek már kiforrottak.

MAI VÁLYOGÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON

A modern vályogépítészet ma is nagyon változatos, a sokféleség jellemzi mind
anyag, mind forma és szerkezet tekintetében. Mégis azt lehet mondani, hogy alkal-
mazása nagyon szûk területre korlátozódik. Vannak ugyan az ország egyes részein
helyi kezdeményezések, de a köztudatban a vályog mint a szegények építõanyaga
szerepel. Negatív megítéléséhez természetesen az is hozzájárul, hogy az árvíz súj-
totta területeken nagy számban mentek tönkre ilyen szerkezetû épületek. A mai
építészeti elõírások tiltják az ár- és belvizes területeken a föld- és vályogházak épí-
tését, de ez az országnak csak a kisebb területére érvényes. Az újabb kutatások be-
bizonyították, hogy a vályognak mint természetes építõanyagnak nemcsak építés-
biológiailag van kedvezõ hatása az emberre, hanem építése és fenntartása kevésbé
terheli a környezetet.

A ma építészetében megtalálhatóak a hagyományos építési technikák, mint a
fecskerakás fal, a vertfal, a kézzel vetett vályog, ugyanakkor a korszerû technikák
is. A hagyományos technológiák modern építészeti alkalmazása a formák változa-
tos kialakításában rejlik, és a falazat épületszerkezeti védelmét jelenti. Szép példá-
ja ennek Nagy Balázs Pomázon épült saját lakóháza (6. ábra). A kõbõl készült pin-
ce és lábazati fal, a nagy, túlnyúló eresz biztosítja a falazat nedvességhatások elleni
védelmét. A nagy ablakfelületek a napenergia passzív hasznosítását eredménye-
zik, míg az íves sarokkialakítás a vonalmenti hõhíd kialakulását akadályozza meg.
A fenti szempontok figyelembevételével épült családi házak megfelelnek a XXI.
század követelményeinek és igényeinek.
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6. ábra. Modern ház Pomázon
(tervezõ: Nagy Balázs)

7. ábra. Könnyûvályogból készült ház
Magyarszombatfán (tervezõ: Mezei Sándor)



A mûszaki fejlesztésnek két iránya figyelhetõ meg, mindkettõ az anyag tulaj-
donságaiból következik. Az egyik irány a szilárdság növelésére törekszik. Ennek
módja a cementtel való stabilizálás. Az így megnövelt szilárdságú elemekbõl bol-
tozatos házak épültek a Heves megyei Lõrinciben. A fejlesztés másik iránya a hõ-
szigetelõ képesség növelése. Ennek több módja ismert ma, az egyik lehetõség a
HPV nevû vályogtégla, egy debreceni feltaláló szabadalma. Ennek lényege a gyár-
tás során a téglaelemekbe préselt, nem a teljes keresztmetszeten átmenõ üregek. A
másik fejlesztési irány a vályog elemek adalékanyaggal történõ kikönnyítése. En-
nek hatására az elemek szilárdsága csökken, a hõszigetelõ képességük nõ, azonban
csak önhordó falazatok építésére alkalmas. A teherhordó szerkezet a falban elhe-
lyezett faváz (7. ábra).14

ÖSSZEGZÉS

A vályog- és a földépítészet nem különíthetõ el egymástól, hiszen az egyes
technológiák között átfedések vannak. Tízezer év alatt a fejlõdés nagyon változa-
tos, a formáknak csak az emberi leleményesség szabott, illetve szab ma is határt.
Az egyes építési módok helyes alkalmazását leginkább az éghajlat befolyásolja,
hiszen a száraz éghajlaton kevésbé szükséges a csapadék és a nedvesség elleni vé-
delemrõl gondoskodni. Ezért itt többszintes épületek is emelhetõk. Természetesen
ez alól is van kivétel, a helyesen megválasztott építési technológia és karbantartás
mellett csapadékosabb éghajlaton is megvalósíthatóak, mint például a németorszá-
gi, weilburgi többszintes lakóház, amely már több mint 150 éve áll.

Az építéstörténet ismerete alapul szolgálhat és szükséges a mai technológiai fej-
lesztésekhez. E történeti visszatekintés talán nem volt hiábavaló, s segít eloszlatni
a vályog- és földépítéssel kapcsolatos elõítéleteket.
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14 Kutatási területem a vályog falazatok tartószerkezeti vizsgálata, melynek célja a vályog építõ-
anyag tulajdonságainak megismerése, illetve a kikönnyítés mértékének optimalizálása a hõszigetelõ
képesség és a szilárdság értéke között. A kutatások a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építészmérnöki Karának Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéke laboratóriumában zaj-
lanak.
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A REVIEW OF THE TECHNICAL LITERATURE
ON THE HISTORY OF EARTH ARCHITECTURE

Summary

Earth architecture can be found all over the world. There are lots of beautiful examples of it
everywhere. This paper demonstrates the history of earth architecture and development of building
construction. When reviewing the ten thousand years of the evolution of earth architecture, we can
find not only residential buildings but cultic buildings, churches and castles as well. During centuries,
various technologies existed and developed simultaneously, which resulted the diversity we can find
today. Applying up-to-date architectural devices, buildings of favourable characteristic in terms of
construction biology can be built with as low embodied energy as in the 21st century. However, in
Hungary, people do not consider adobe as a good and durable building material. Subject of this
research is to analyse adobe as a material of load-bearing structures, and to prove that it should have a
future in the architecture in Hungary.

Keywords: earth building, architecture, history
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