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agyszüleim parasztházában nőttem fel, a  vályogfalak között nyaranta hűvös, telente 
meleg volt, a páratartalom pedig mindig ideális. Tizenéves voltam, amikor szüleimmel 
elköltöztünk, az új házban száraz levegő, rekkenő nyarak és hideg telek vártak rám. 

Képtelen voltam megszokni, ezért elhatároztam, hogy a saját házamat természetes anya-
gokból fogom felépíteni. Amikor viszont erre sor kerülhetett volna, szembesülnöm kellett 
azzal, hogy a vályogfalépítés hagyományos népi mesterségét már szinte senki nem ismeri 
és gyakorolja. Egy szerencsés véletlennek köszönhetően megismertem az egyik utolsó idős 
mestert, aki nemcsak megosztotta velem a vályogozás évszázados tudását és gyakorlati forté-
lyait, amiket még ő is az édesapjától tanult, hanem miután felépítettük a házam, felajánlotta, 
hogy dolgozzunk tovább együtt.

Nemcsak megtanultam egy évezredes mesterséget, de megmentettünk, sőt továbbgondol-
tunk egy majdnem elfeledett technológiát. Ennek immár huszonegy éve, azóta országszerte 
több mint hetven házat építettem meg, és több mint százhetvenet újítottam fel – száz-, sőt 
kétszáz éves épületeket is hoztunk már rendbe. Ezt az építkezési módot elődeink nagyon jól 
kitalálták, ráadásul a vályog rendkívül időtálló anyag, nem véletlen, hogy még ma is – jel-
lemzően az autópálya-építések során – több ezer éves paticsfalú házak maradványait találják 
meg szerte az országban. A ma épülő otthonokat is áthatja egyfajta időtlenség: a vályogház 
már csak alapanyagai miatt is természetközeli életmódot jelent, és nagyon szép, letisztult 
lakótereket lehet kialakítani benne.  

Úgy látom, egyre nő az igény a természetes és hagyományos módszerekre. Az emberek 
felfedezték a népi építészet megoldásait, és visszatérnek a régi, jól bevált anyagokhoz. A vá-
lyogozás nagyszerűsége egyszerűségében is rejlik: olyan természetes összetevőket, anyagokat 
használunk, mint az agyag, a szalma és a víz. A szalma rendkívül szilárd, egy szálat is szinte 
lehetetlen eltépni. Ha magunk elé képzeljük, máris megértjük, miért olyan jó hőszigetelő és 
hőtartó tőle a vályog – a masszív, hatvancentis falak ezt a hatást csak fokozzák. A vályog élő, 
lélegző anyag, ha túl sok a pára, magába szívja, ha pedig száraz a levegő, kiengedi, ráadásul 
közben átszűri, megtisztítja. Az ember életének jelentős részét a házban tölti – nem mindegy, 
hogy milyen körülmények között.

Mindezeken túl is erős a kötődésünk ehhez az évezredes házépítési módszerhez, hiszen 
a vályogozás ősi magyar megoldás. Elődeink nemcsak értettek hozzá, de magától értetődőtt 
számukra az is, hogy maguk építették fel az otthonukat. Vályogostáborokat is tartok, folyama-
tosan növekvő létszámmal, a fiataloktól az idősekig minden korosztály szeretné elsajátítani 
a mesterséget. Rajtuk is azt látom, hogy nem pusztán egy újraéledő hagyományról van szó, 
hanem elemi igényük van az embereknek arra, hogy a kellő időt ráfordítva, saját kezükkel, 
természetes anyagokból hozzanak létre dolgokat.    
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