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E L S Ő  K Ö Z É P - E U R Ó P A I  V Á L Y O G É P Í T É S Z E T I 
F E S Z T I V Á L  O S Z K Ó N 
R a d e v  G e r g ő  |  F o t ó :  B a l o g h  V i k t ó r i a

A vályogépítészet külföldön egy fejlő-
dő, támogatott kísérleti terület, mely-
nek újabb és újabb felhasználási módjai 
bukkannak fel. A hazai felhozatalt nézve 
többen foglalkoznak a téma egyik-má-
sik szegmensével, általában egymástól 
függetlenül, kevés tapasztalatcserével. 
Csapatunk, a SÁRKOLLEKTÍVA munkás-
ságának nagy hányada ezen terület ku-
tatása, fejlesztése és népszerűsítése. Há-
lózatos kapcsolatrendszert igyekszünk 
kiépíteni a szakemberekkel – terve-
zőkkel, kivitelezőkkel és az autodidak-
ta vályogosmesterekkel −, hiszen nem 
akarunk mindent újrakezdeni, hanem a 
fonalat felvéve ápolni és folytatni szeret-
nénk ezt a típusú építéskultúrát. A hazai 
vályogházállomány fenntarthatósága és 
új vályogépületek születése foglalkoztat 
bennünket, ami párosul a vidék fejlesz-
tésével és a lakosság megszólításával. 
Célunk a tévhitek és a vályogtól való 
alaptalan félelmek eloszlatása, előnyei-
nek népszerűsítése. Nehéz feladat ez az 
ÉMI-minősítés és a hivatalos eljárások 
útvesztőjében, de fontos, hogy ne csak 
az építtetők, hanem a kivitelezők is tisz-
tában legyenek az előnyökkel és az alkal-
mazás szabályaival.

Az idén elérkezettnek láttuk az időt, hogy 
egy újabb nagy fába vágjuk a fejszénket, 
és szervezzünk (Bakos Judit Piroskával 
és Bihari Ádámmal)  egy vályogos szak-
értő gárdát tömörítő eseményt, melyet 
REGIO EARTH-nek kereszteltünk el. 
REGIO – mint térségre vonatkozó, EARTH 
– mint az alapanyag, maga a föld. Az idén 
Magyarország vályogos kultúrájáé volt a 
főszerep, de jövőre a tervek szerint Ro-
mániában megy végbe ugyanez. Hisszük, 
hogy szükség van a közös gondolkodás-
ra és tapasztalatcserére, melyet aztán 
magabiztosan tudunk képviselni szak-
maként. Ez a kommunikáció természete-
sen nem országhatárokhoz kötött, ezért 
lett a REGIO EARTH vándorfesztivál. 
Csak ebből születhet egységes irány, 
mely pontot tehet a jelenleg is tartó ho-
mályos hivatalos engedélyezésekre és 
szakszerűtlen felújításokra.
Maga a fesztivál egy másik, nagyobb láto-
gatottságú fesztivál előeseményeként va-
lósulhatott meg. Nevesítve: a Gyüttment 
Fesztivállal egybekötve. Ezt az alkalmat 
is kihasználjuk, hogy éljünk a hála kifeje-
zésének lehetőségével. Egy másik lelkes 
csapattal dolgozhattunk, amely nagyban 
segítette egy új eseménycsokor megszü-

letését. A rendezvény Oszkón valósult 
meg, természeti környezetben, a Hegy-
pásztor Kör Egyesület birtokain.
A fesztivál a jelenlegi szakmai érdekessé-
gekre koncentrált. Az előadók 30-30 per-
cet kaptak, hogy beszámolójukkal felkelt-
sék a figyelmet. Sok jó könyv, internetes 
honlap érhető el magyarul, miáltal szak-
szerű tudást szerezhetünk, amit azonban 
nehéz a gyakorlatba átültetni. Mi az élő-
szó és a jelenlét előnyeit kihasználva arra 
szándékoztuk irányítani a figyelmet, ami 
a könyvekből kimaradt, ami csak a köz-
vetlen gyakorlat által érthető meg.
Kivitelezők, egyetemi tanárok, építő-
anyag-forgalmazók mutatkoztak be, és 
mutattak be egy-egy érdekes témakört. 
Ez volt a délelőtti program. Konzultációs-
beszélgetős ebédszünet után mindenki 
felvette a „játszós” ruháját, kezdődtek a 
gyakorlati foglalkozások. Az idő nem volt 
ideális, a kíváncsiság és a tanulási vágy 
mégis bekényszerítette az embereket a 
taposógödörbe. Készült rakott sárfal, 
vályogtégla, paticsfal mogyoróvesszős 
fonással együtt, többféle tapasztás és 
zsúpfal is. Az elsődleges cél az anyag-
ismeret átadása és a munkafolyamatok 
bemutatása volt. A gyakorlati foglalko-
zások egy kis épületen zajlottak, amely 
a Földtől-Falig művészeti projekt részét 
képezi. Ezt az épületet filmezi Gyenis Ti-
bor és csapata. Az alkotás premierje 2018 
januárjában lesz látható a Ludwig Múze-
umban. A film egyébként a természetes 
anyagú épület életciklusát mutatja be 
egyedi szemszögből.
A fesztiválon körülbelül hatvanan vettünk 
részt (annak ellenére, hogy Budapesttől 
240 km-re, teljesen önerőből szervező-
dött). Az előadók (Alina Negru, Alessandro 
Serra, Gáspár János, dr. Lányi Erzsébet, 
Etienne Samin, Radev Gergő, Buhari Ádám, 
Major Attila, Pók Péter, Bognár Melinda, 
Bíró Péter, Szentgróti Pál, Révész Gabriella, 
O. Csicsely Ágnes, Vati Vivien, Barna Ger-
gely P.) között szerepelt francia, Japánban 
élő magyar, román és olasz is. Ezáltal a 
résztvevők kompakt elméleti és gyakorlati 
tudást is kaptak a jelenleg elérhető vályo-
gos területekről. Megismerhették egymást 
szakértők, kivitelezők és megrendelők.
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Szeretnénk ezt az irányt a jövőben is erősí-
teni, és további rendezvényeket szervezni 
a természetes anyagú építéskultúra kap-
csolatrendszerének erősítésére. A teljes 
előadásanyag felvételre került, melyet min-
denki számára elérhetővé teszünk a feldol-
gozás után. Célunk, hogy az itt felhalmo-
zott tudás minél több emberhez jusson el. 
A témával kapcsolatban frissülő informáci-
ókat a SÁRKOLLEKTÍVA közösségi oldalán 
talál a Tisztelt Olvasó.

Nagy érdeklődés előzte meg az idei 
ökoépítészeti szakmai konferenciát és 
kiállítást. A Bercel kastélyban megrende-
zett eseményen közel száz fő vett részt. 
Az előadók között öt külföldi szaktekin-
tély és a legjobb hazai ökoépítészek sze-
repeltek. Elsőként prof. Peter Schmid 
ökoépítésznek köszönhetően megis-
merkedhettünk az épületbiológiával, és 
az egészséges épületek tervezéséhez 
szükséges szempontrendszerrel. Prof. 
dr. Christof Ziegert Európában a legel-
ismertebb vályogépítészeti szakember. 
A professzor bemutatta nekünk, hogyan 
használják Németországban a vályogot, 
milyen vályogépítészeti rendszereket 
alkalmaznaknak, és azt is, mitől vált Né-
metországban a vályog a legkeresettebb 
öko építőanyaggá. Dr. Medgyasszay 
Péter, számos vályog- és ökoépítészettel 
kapcsolatos könyv szerzője, egyetemi 
oktató a különböző vályogépítészeti 
technológiákról, és az új vályogházak-
nál is teljesíthető legszigorúbb energe-
tikai elvárások mikéntjéről tartott elő-
adást. Csóka Balázs építész válogatott 
referenciáin – például az Év vályogháza 
pályázat első helyezett pilisszentléleki 
családi házon − keresztül mutatta be a 
vályogépületek felújításának lépéseit, 
esetleges buktatóit. Jasmine Blaschek 
osztrák építész, vályogkutató előadásá-
ból a magyarországi és ausztriai vályog-
építészet hasonlóságait és különbségeit 
ismerhettük meg. Prof. Kistelegdi Ist-
ván egyenesen Svédországból érkezett a 
konferenciára. A svédországi nemzetközi 
aktívház-konferencián az ő pályázatát 
(ami egyébként saját lakóháza, és az or-
szág első, felújításból kialakított aktív 
háza) választották Európa legjobb pro-
jektjének. Szimulált építészet című elő-
adásából megtudhattuk, hogy csapatával 
együtt már a tervezőasztalról nagy pon-
tossággal meg tudják mondani az adott 
épület energiafelhasználását, ezáltal op-
timalizálni tudják az üzemeltetési költsé-
geket is. Az aktív háznál nagy hangsúlyt 
fektetnek a környezetbarát építőanyagok 
használatára, és a bent lakók maximális 
lakókomfortjára. A rendezvény szakmai 
védnöke a Magyar Környezettudatos 

Építés Egyesülete a HuGBC részéről. 
Ertsey Attila építész előadásából meg-
tudhattuk, hogyan építhető közművektől 
független autonóm ház, és milyen ma-
gyarországi példák vannak erre. Beleznay 
Éva, Budapest volt főépítésze beszámolt 
arról, milyen szempontokat kell figyelem-
be venni az épületek tervezésénél ahhoz, 
hogy segítsék az emberi egészséget, a jó 
közérzetet és viselkedést. A napot Igaz 
Titusz építész előadása zárta, aki a szal-
mabálás építkezésről tartott érdekes 
előadást. Bemutatott egy saját fejlesz-
tésű szalmapaneles építési technológiát, 
melynek köszönhetően még gyorsabban 
és könnyebben épülhetnek akár passzív 
házak is. A konferencia második napja 
főként a gyakorlaté és a kiállítóké volt. 
Thomas Dimov svájci építész faipari 
mérnökökkel, épületbiológusokkal és 
építészekkel együtt kifejlesztett egész-
séges házat, illetve falszerkezetet mu-
tatott be. Ezt követően az elektroszmog 
elleni védelemről, majd a KÖSZI–TRADE 
jóvoltából a kenderbeton építési techno-
lógiáról és az első Magyar Kenderházról 
kaptunk összefoglalót. Ezt követően gya-
korlati workshopok és műhelymunkák 
zajlottak. Helyben készített vályogból 
tapasztottak és készítettek kézi és gépi 
vályogtéglát. Biró Árpád vályogépítő 
kézműves vályogházak felújításáról szóló 
műhelymunkája zárta a napot.

Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy 
a külföldi vendégelőadók elismeréssel nyi-
latkoztak a rendezvényről. Prof. dr. Ziegert 
szerint „Magyarország újra felkerült az 
európai vályogépítészeti térképre”. A kon-
ferencián jelentették be,  hogy 2018-ban 

Bercelen, a Bercel Valley részeként létre-
jön az Ökoépítészeti Oktatási Központ, 
mely az Európai Vályogépítészeti Oktatási 
Központ (http://www.earthbuilding.eu/),  
magyarországi képviselete. Németor-
szágban sikeresen elvégeztük az ok-
tatóknak szánt továbbképzést, így a 
németországi ECVET rendszerben ki-
dolgozott hat modul teljes anyagát ok-
tathatjuk majd. Az általunk kiadott bi-
zonyítványok Európában is elismertek 
lesznek. Külön öröm számunkra, hogy 
az élő magyar vályoglexikon, Biró Árpád 
(aki tizenöt éve Németországban él és 
dolgozik), többek között a Leonardo da 
Vinci-projekt keretein belül megvalósult 
vályogépítészeti tankönyv társszerzője, 
műemlékvédelmi díjjal kitüntetett vályo-
gos kézműves, kőműves és festőmester   
− mint a képzőintézet egyik ötletgazdá-
ja −, jövő évtől hazaköltözve irányítja a 
képzéseket. A képzőintézet fő célkitű-
zése, hogy megismertesse a jövő szak-
embereivel a természetes építőanyagok-
ban rejlő lehetőségeket. Nem mindegy 
ugyanis, hogy egy adott épület ökoló-
giai lábnyoma mekkora, mint ahogyan 
az is nagyon fontos, hogy egészsé-
günkre ártalmatlan anyagok épülje-
nek be lakóépületeinkbe, középüle-
teinkbe. Így hangsúlyosan kívánunk 
foglalkozni a különböző természetes 
hőszigetelésekkel, szárazépítészeti rend- 
szerekkel, vályogos felületfűtésekkel  
és belső oldali hőszigeteléssel. A részt- 
vevőknek lehetőséget kínálunk a 
megszerzett tudás elmélyítésére há-
rom-négy hónapos külföldi gyakorlati 
munkavégzés formájában Ausztriában 
és Németországban.
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