
Hazai tapasztalatok

„Az ember a Föld legalkalmazkodni tudóbb teremtménye. Bárhova 
veti is a sors keze, mindenütt tud magának fészket rakni. A régi Alföldön  
erdők nem voltak, de még fákat sem igen lehetett látni, amint hiteles 
útleírások megállapítják. Abból építettek, am it a föld kínált: sárból, 
nádból, esetleg sövényből. A háború szülte szükség ma megint ezen 
ősi anyagok használatára szorított bennünket.

A sárépítkezésnek háromféle fajtája divatozott, sőt divatozik ma is: 
a fecskerakás, vertfal és vályog fal. A fecskerakás olyanformán készült, 
hogy a meggyúrt sarat szalmával keverték és apránként villával rakták 
fel, közben-közben a felrakott fa lat meggereblyézték, hogy sima legyen. 
A vertfalat deszkák között döngölték, s a deszkákat időről időre 
felemelték.

A vályogfal sárból kiveti és megszáritott, de k i nem égetett nagyobb 
tégla formájú darabokból épült. Mindezen falféleségek a mai napig is 
használatosak."

(Győrffy István: Régi alföldi falvak és házak. 1922.)

....A földdel, sárral való építésben a magyar utolérhetetlen mester.
M ára  honfoglalás korából találtak sírokat, melyek pelyvás sárral voltak 
kitapasztva, je léü l annak, hogy a magyar tudott falat építeni, m ert hisz 
a sarat másra nem használta, m int faltapasztásra. A török világ alatt 
földből kitűnő várfalakat tudott építeni, úgyhogy a magyar várépítés 
valóságos iskolát teremtett"...

_....A vert fal őse valószínűleg a régi magyarok várfala volt. Ennél két
rőzséből fonott sövény közé döngölték a földet, a rőzsefal kérgét 
azonban nem távolították el, hanem betapasztották..."

(Győrffy István: Az alföldi parasztház, 1929.)

Saját tapasztalataim szerint az alábbiakban foglalhatók össze a vá
lyogfalas építés mai alkalmazásának előnyei:

—  Környezetbarát, mert nem igényel az építés a természetre káros 
vagy abba nem illő anyagokat, ugyanakkor elbontás után újra felhasz
nálható vagy ismét beleolvad a természetbe.

—  Ökológiai szempontból előnyös, hisz kimeríthetetlen mennyi
ségben előfordul a természetben, valamint legfontosabb kiegészítő 
anyaga, a fa gyorsan újratermelhető.

Vályogház tervek, 
Tata és Zalaudvarnok
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—  Kitűnő komfortérzetet biztosít, mert jó a hőszigetelése és hőtá- Csikai Márta:
rolása, valamint a bőrhoz hasonlóan szellőzik, így jó a helyiség oxigén- Halásztelki Madonna
és vízháztartása. Jó a hangszigetelése.

—  Építésbiológiai szempontból előnyös, ugyanis nem hogy akku
mulálná, inkább elnyeli a Föld felszínére vetülő és az emberi életre 
bizonyítottan káros elektromágneses sugárzásokat.

—  Energiatakarékos és olcsó, hiszen töredékét igényli annak az 
energiának, mely más anyagból épített fal előállításához szükséges 
(beleértve a bedolgozás és szállítás energiaigényét is).

Gernot Minké a kasseli egyetem professzorának adatközlése alapján 
jól kimutathatók az energiaigényben mérhető különbségek:

1 m3 betonfa! 400— 800 kWh
1 m3 téglafal 500— 1000 kWh
1 m3 vályogfal 5— 8 kWh energiát emészt fel.
Az arányok legalábbis elgondolkodtatóak kell, hogy legyenek, 

különösen egy energiában oly szegény, de energiát oly mértéktelenül 
pazarló ország építészei számára, m inta magyar. (Természetes, hogy 
az igazán olcsón építhetőséghez a falakkal együtt komplexen meg kell 
vizsgálni az épület összes „alkatrészében" rejlő ésszerűsítési, 
megtakarítási lehetőséget).

A magam részéről azt az épületet tartom energiatakarékosnak 
(energiatudatosnak), mely előállítása és üzemeltetése összességében 
igényel kevés energiát.

—  Végül, de nem utolsó sorban a földből, vályogból való építési mód 
„demokratikus" is, mert alapanyaga szinte mindenütt megterem és 
hozzáférhető, mert bedolgozása könnyen elsajátítható bárki számára, 
és mert formálhatósága, egyszerű kezelhetősége révén alkalmas 
sokszínű individuális igények kielégítésére.

(Az építés legkevésbé manipulálható módja.)

Jankovics Tibor
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Harmadik út (Előszó)

Mennyi büszke, szomorú vagy önigazoló m inősí
tés és megállapítás, bizonytalanság, remény: Ma
gyarország „Európa védőbástyája", „kompország", 
Kelet és Nyugat közötti „híd".

És most? Önkény után bérrabszolgaság vagy az 
egyéni szabadság szigete? Kert-Magyarország.

Mintha Németh László országot szervező utópiá
ja  két emberöltő vargabetűi után elérhető közel
ségbe került volna újra. A harmadik ú t ismét választ
ható. A terror, amely a fordulat éve és '56 után az 
országra, s a földművelő parasztságra sújtott, c in i
kus paródiává, epizóddá züllesztette a földosztást, a 
kolhozosítás következményei pedig mostanra be
értek.

A talajt nemcsak az ipar és a közlekedés okozta 
kén- és nitrogénszennyeződés fenyegeti, hanem a 
kemizált, nagyüzemi mezőgazdaság is. A magyar 
mezőgazdaság büszke lehetne arra, hogy 1938 óta 
az átlagos hektáronkénti termésátlag megötszörö
ződött, ha m indezt nem kísérte volna kilencvensze- 
res (!) műtrágya-felhasználás. A másik gond a talaj 
kizsigerelése: miután az észszerű váltógazdálkodást 
a monokultúrák váltották fel, a talajt csupán fokozott 
tápanyag-adagolás mentheti meg a kimerüléstől. A 
kemizálási spirál következménye lehet, hogy a 
mérgek beépülnek a táplálkozási láncba, és eljutnak 
az emberi szervezetbe is. Közvetlen és főleg eset
leges genetikai hatásuk ma még ismeretlen.

A magyar agrárszektor összes termékeinek egy- 
harmadát a háztáji gazdaságok adják. Innen szár
mazik a zöldségtermés fele, a prim őrök 94%-a és 
szinte az összes nyúl- és mézmennyiség. Az örven
detesen magas termelési értékekeket azonban sok
szor a lakókörnyezet közelében állítják elő, a végsőkig 
terhelve a környezetet, fenyegetve nemcsak az 
állatok, de az o tt lakó emberek egészségét is.

A felszín alatti vizek elszennyeződtek, a legjobb 
termőterületek nitrátosodtak, a szennyvízkezelés 
megoldatlan, a környezetszennyezés a települése
ken, s a földeken egyaránt kritikus szintekhez köze
lít. A földet nem szeretve művelni —  nem lehet. Az  
ország nem kótyavetyélheti e l legfőbb kincsét, a 
termőföldet.

Németh László „utópiája" nem utópia, hanem  
sürgető szükség. Igazságát az ökologikus, termé
szetbarát alkotó szem lélet je lentős térhódítása és 
növekvő tekintélye igazolja világszerte. A harmadik 
utat, Németh László útmutatását elkerülni akkor, 
am ikor a magyar mezőgazdaság szemléletváltozás 
előtt áll, hiba, sőt bűn. A jö vő  kisebb-nagyobb tanya
gazdaságait ú j tanyaközpontjait, tanyai iskoláit m eg
alkotni pedig a legszebb építészeti feladatok sorába  
tartozik. M intát adni mielőbb, sürgető szükség!

Ha nem, úgy ott a munkaegység helyett a ha vibér. 
De hol a szabadság?

Németh László írása 1944 elején je lent meg Csaba 
Rezső Hajlék cím ű építészeti füzetében. Elgondol
kodtató időpont. Az 1. magyar hadsereg akkor vo
nult fe l a Kárpátok védelmére.

A tanyák azóta is várják az „utópia" beteljesülését.
A népi Németh László  urbánus szövegét olvassuk 

kitüntetett figyelemmel.

Németh László

Kert-Magyarország
(részlet)

Mi határozza meg az én fejemben, ha már egy
szer építésszé csigáztak, a fölépítendő utópia- 
Magyarországot? Nyilván azok a jó törekvések, 
amelyeket a társadalomban csírázni látok, s a kép
zeletemmel folytatni tudok. Ilyenek 1. A növő urba
nizáció. A parasztság a városok felé özönlik, falujá
ban is városiasodik. Kivetkezik régi viseletéből, 
városias igénye s műveltsége támad, iskolán át vagy 
iskola nélkül egy csomó értelmiségi ember vetődik ki 
belőle: parasztírók, volt népfőiskolások, aranykalá
szosok. 2. A városok szétszóródása. A városi mun
kás és értelmiségi ember kifelé törekszik. A műhely
város és lakóváros lassan szétválik. A felhőkarcolós 
üzemi és adminisztratív központok körül táguló 
gyűrűkben futnak szét a fás, földszintes, félvárosi 
települések. A milliós fővárosokból mind több csú
szik át a vidék ötven-, százezres városaira s azok
nak a harminc— negyvenezres magvából is mind 
több a környezetükre. 3. Előrehaladó kertgazdálko
dás. A nyílt mezőgazdasági területeken mind na
gyobb foltokat foglalnak el: Kecskemét, Jánosháza, 
Szabolcs. Hegyközségekbe, szövetkezetekbe tömö
rült kis farmok aprítják a sivár, búzatermelő nagybir
tokot. A mezőgazdaság legértékesebb része az 
értelmiségi színvonalat elérő képesített kertészek 
kezébe kerül. A városok körül is egyre nagyobb és 
egyre szakszerűbben kezelt kertek sarjadnak föl. A 
gyári és értelmiségi munkaidő s az asszonymunka 
csökkenésével a családoknak több szabadidejük 
marad kertjeik számára. A mezőgazdasági termelés 
egy részét a kertvárosokban szétszórt városi lakos
ság veszi át. 4. Tökéletesedő közlekedés, áramosí- 
tás, gépesítés. Egyelőre a bicikli, majd lassan az 
autó a munkásember számára is száz méterekre 
olvasztja a kilométereket. A tanyákon ott van a 
villany, a kerti munka állati felét, ásást, öntözést, 
permetezést gépek veszik át. 5. A hely géniuszának
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