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BEVEZETÉS 

 

Éles hangon szólalt meg a telefonom az esti munka csöndjében. 

Lányom mobiltelefonjának számát írta ki a kijelzı. Mit akarhat ilyenkor, hétfın késı este? 

- Szia Apa, Panka vagyok… 

- Tessék, mi a baj, kislányom? 

- Apa, fogalmazást kell írni a régi falusi házakról… 

- És? 

- Azt mondta az Ildikó néni, te biztos tudsz segíteni, mert te építész vagy. 

- Tudod, hogy nem vagyok építész, csak házakkal foglalkozom. És mikorra kell? 

Nagy csend a telefonban. Valami gyanús, hát megkérdezem: 

- Holnapra? 

- Háááát igen… 

- És mégis mit gondoltál édes kis okostónim, holnapra hogyan fogod megcsinálni, ha ma este 

szólsz? 

- Tudod, a Kata miatt volt, mert… 

- Ne gyere a húgoddal, miért fogod rá megint? És mondd csak, ı mirıl fog írni? – a két lány 

egy osztályba jár, mert a nagyobbik évvesztes lett óvodában. 

- İ meg azt vállalta, hogy… - kezdte volna mondani, de ekkor rövid tusakodást hallottam a 

telefonvonal túlsó végérıl, és Kata hangját: „majd én elmondom!!!” 

Gyızött a kisebbik. 

- Szia apa, Kata vagyok! 

- Rájöttem. Na, és neked mirıl kéne írnod? 

- Arról, hogy hogyan építették a régi falusiak a házakat. 

- Mit csináljak veletek? Megint az utolsó pillanatban jut eszetekbe? 

Újabb közelharc hangja hallatszott a telefonból, az idısebbik visszaszerezte a telefont. 

- Apa, nem baj, ha nem írjuk meg most, azt mondta Ildikó néni, az is jó, ha te eljössz az 

osztályba és mesélsz róla. 

- Kirıl, Ildikó nénirıl? 

- Nagyon vicces…- vágta rá lányom a tizenegy évesek minden fölényességével. 

- Ó, köszönöm. És az ötöst majd én kapom vagy ti? 

Erre csak vihogást hallottam a túloldalról, és a gyerekek anyja vette át a telefont: 
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- Szia! Tényleg szólt Ildikó néni, hogy mesélhetnél a gyerekeknek a régi házakról, meg hogy 

hogyan építették ıket. Mit mondjak neki holnap reggel, amikor viszem a lányokat a suliba? 

 

Erre már tényleg nem lehet mit válaszolni.  

- Rendben, igyekszem összeszedni a gondolataimat. Mi van Dorkával? 

 

 

„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember…” 

Ugye ismerıs? 

Így szoktak kezdıdni a mesék. A folytatásban a szegény ember kifogja az aranyhalat, mesebeli 

kincsre talál, vagy a legkisebb fia szerencsét próbálva a nagyvilágban királyként tér vissza. 

 

Amirıl most mesélek, az szintén a szegény emberekrıl szól. De nem a mesebeliekrıl, hanem 

igazi, régen, és nem is olyan régen élt szegény emberekrıl. 

Méghozzá nem másról, mint hogy „hol” volt ez a szegény ember – azaz hol élt, hol és hogyan 

lakott…? 

És fıként: mit láthatunk, ismerhetünk ma még ebbıl, mit kell tennünk, hogy ezek a dolgok ne 

menjenek feledésbe. 
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„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember…” 

Ugye ismerıs? 

Így szoktak kezdıdni a mesék. A folytatásban a szegény ember kifogja az aranyhalat, 

mesebeli kincsre talál, vagy a legkisebb fia szerencsét próbálva a nagyvilágban királyként tér 

vissza. 

 

Amirıl most mesélek, az szintén a szegény emberekrıl szól. De nem a mesebeliekrıl, hanem 

igazi, régen, és nem is olyan régen élt szegény emberekrıl. 

Méghozzá nem másról, mint hogy „hol” volt ez a szegény ember – azaz hol élt, hol és hogyan 

lakott…? 

És fıként: mit láthatunk, ismerhetünk ma még ebbıl, mit kell tennünk, hogy ezek a dolgok ne 

menjenek feledésbe. 

 

MIT NEVEZÜNK NÉPI ÉPÍTÉSZETNEK? 

Népi építészetnek a köznép, egészen pontosan a paraszti sorban élık által, saját kezével vagy 

a szorosabb közösség bevonásával létrehozott, a nép mindennapi életét és tevékenységét 

szolgáló építészeti alkotásokat és az erre irányuló tevékenységet nevezzük. 

A népi építészet minden korban az akkori társadalom tudását tükrözi. Egyszerőség és házilag 

kivitelezhetı megoldások jellemzik, ám ugyanakkor minden korban hatással voltak rá a 

hivatalosan építımővészetnek nevezett tudomány mővelıi.  

Nem csak lakóházak lehetnek népi építészeti emlékek, hanem a mezıgazdasági 

tevékenységhez kapcsolódó építmények (malmok, mőhelyek), a vallási épületek (templomok, 

haranglábak) és a közösség szolgálatában álló más épületek (iskolák, boltok, csárdák) is. 

A népi építészeti emlék sok esetben többet jelent, mint egy-egy megépített ház; akár több 

épületbıl álló együttest, akár egy teljes falvat is az értékei közé sorolhatunk.  

Az elmúlt évtizedek során számtalan népi építészeti alkotás megsemmisült, de hazánk még 

ma is igen gazdag örökséggel büszkélkedhet ezen a téren. 
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AMÍG A KUNYHÓBÓL LAKÓHÁZ LETT 
 

EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT – nem igazán tudjuk, mikor volt az az „egyszer” és azt 

sem tudjuk, hogy „hol” volt…  

Ami bizonyos, hogy valamikor nagyon régen ıseink szokásai megváltoztak. Míg korábban 

táplálékukat vadászattal, győjtögetéssel szerezték meg, több tízezer évvel ezelıtt rájöttek, 

hogy egyszerőbb és biztonságosabb, ha maguk gondoskodnak az élelem megtermelésérıl.  

Amíg nem így volt, addig az emberek a természet kínálta helyeken húzták meg magukat: 

barlangokban, bokros, rejtızködésre alkalmas helyeken vagy éppen a fák lombjai között. 

 

A növénytermelésre alkalmas földeket, az állatok legeltetésére szolgáló legelıket azonban 

nem találhatták meg a barlangokat rejtı hegyek között vagy az erdıkben – ilyen területek a 

nagy síkságokon, a lassan kanyargó folyók mentén húzódnak. Csakhogy épp ezeken a 

helyeken nem akadt hajlék, ahol az idıjárás, a fenevadak vagy az ellenséges törzsek elıl el 

tudtak volna rejtızni. A növénytermesztéshez, az állattenyésztéshez állandó lakhely kell, 

hiszen az elvetett mag kikelését meg kellett várni, a fiatal állatok növekedése is hónapokig, 

évekig tartott. 

Az ısembernek tehát fedelet kellett építenie feje fölé, ha életben akart maradni. 

Az elsı ember által alkotott lakhelyek minden bizonnyal földbe mélyített gödrök voltak. 

İseink ezek fölé faágakból a mai házak tetejéhez hasonló formájú kunyhót építettek. Ez alá 

húzódtak éjszakára, menekültek az esı, a szél elıl.  

Az ısember egy sekélyebb mélyedés, gödör ásásával 

kezdett hajléka építéséhez, mert rájött, hogy ha a ház 

alja (amit ma padlónak nevezünk) mélyebben van, 

mint körülötte a terep, akkor jobban véd az idıjárás 

viszontagságaitól.  

A gödör két végébe egy-egy vastagabb faágat állított 

úgy, hogy a felsı részén elágazó ágaik az ég felé mutassanak. Ezeken egy erıs ágat fektetett 

keresztül. Így alakult ki a ház váza.  Már csak a tetıt 

kellett megépíteni. A keresztbe fektetett fához ferdén 

gallyakat, faágakat támasztott, lehetıleg minél 

sőrőbben. Ezekre vékonyabb ágakat, lombot fektetett 

vagy földet hordott, így erıs, a széltıl, esıtıl védı 

hajlék alakult ki.  
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Késıbb a ferde fedelet megemelték, azaz falat építettek alá – így nem kellett olyan görnyedten 

járni a tetı alatt. S ezzel megszületett a ma is ismert ház formája. 

A falak az erdıs vidékeken fából készültek, ahol találtak bıven követ, ott abból. 

 

Nagyjából a Kr. elıtti 6-7. században kezdenek kialakulni Európában a sok kis épületbıl álló 

települések, falvak. 

A mezıgazdaságból élık házai a kezdetekben egy 

helyiségbıl álltak, de a család gyarapodásával, a 

földmőveléshez szükséges eszközök számának 

növekedésével növekedni kezdtek a házak is. Ha a 

szükség úgy hozta és a családnak volt rá módja, a 

ház mögé elıször egy nyitott kamraféleséget 

toldottak. Itt tartották a szerszámokat, tárolták a terményeket.  

Amikor ezt körbeépítették falakkal és zárt tetı került fölé, teljes értékő helyiség, kamra vagy 

éppen konyha vált belıle. A házbeliek rendszerint itt töltötték mindennapjaikat, itt végezték 

háztartási teendıiket. A magyar házban ennek a neve pitvar, pitar lett. 
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 HOGYAN ÉPÜL A VÁLYOGHÁZ? 
 

AZ ALAP 

 

„fondametumot erıst, jót ástunk…” 

Az épületeket oldalról falak határolják. A falak az alapon állnak.  

Mit nevezünk alapnak? 

Ha a puha földre valamilyen nehéz tárgyat helyezünk, az annak súlytól benyomódik. Ugyanez 

történne akkor is, ha a ház falait csak egyszerően a földre építenénk.  

A jó házalap legalább 80-100 

centiméterre lenyúlik a föld 

alá – addig, amíg el nem éri 

az erıs, a terhet bíró talajt.  

Az alap földbıl kiálló részét 

lábazatnak hívjuk. Ez 

legalább 40-50 centiméter 

magas, hogy a ház minél 

magasabban legyen, ne 

folyjon be az esıvíz az 

épületbe.  

 

Az elkészült alapra – amit sokfelé fundamentumnak, fundusnak neveznek – kerülhetnek a 

falak.  

A vályogból, földbıl készített épületeknél igen gondosan kell megválasztani a ház helyét. A 

régi korok építıi különösen figyeltek arra, hogy vizenyıs területre, árvíz által veszélyeztetett 

helyre ne építkezzenek ilyen anyagból, de még így sem tudták minden esetben megelızni a 

kárt.  

 

Ha csak mód volt rá, a ház helyét az építkezésre szolgáló telek, udvar legmagasabb pontján 

jelölték ki. Ha erre nem volt lehetıség, akkor gondoskodtak arról, hogy a csapadék és az 

udvaron keresztülfolyó esıvíz elkerülje a házat. Ha kellett – mint Erdélyben vagy a moldvai 

csángóknál – egy mesterséges magaslatra építették fel a házat. 
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A FALAK 

 
„karókat tettek, osztán bevályogolták…” 

 

A falak feladata, hogy az általuk körülvett helyiségeket és az ott tartózkodókat megvédjék az 

idıjárás viszontagságaitól, és megtartsák a felettük lévı szerkezetek (mennyezetek, födémek, 

tetık) súlyát.   

Az ilyen tartófalakat fıfalaknak hívjuk. A szobákat egymástól elválasztó falak neve: válaszfal.  

 

Nem mindenki tudott azonban téglát használni háza építéséhez. Nemcsak maga a tégla volt 

drága ugyanis, hanem a szállítása is. Egy-egy ház megépítéséhez több ezer darab téglára van 

szükség. Téglagyár pedig nem volt minden településen. 

A szegény emberek azokból az anyagokból építkeztek, melyeket a közelben be lehetett 

szerezni. Ezért a fát, a köveket és a mindenhol megtalálható földet használták fel házuk 

építéséhez. A magyar népi építészetben mindhárom anyagból nagyszerő építményeket 

találhatunk.   

 
Az ország törököktıl való visszafoglalása után nagyon sok falut, települést újra be kellett 

népesíteni. Ekkor, a XVII–XVIII. század fordulóján még általános volt a faépítkezés az 

országban. Azonban az erre alkalmas fa rohamosan fogyott. Az 1700-as évek második felében 

az erdık birtokosainak – legyenek azok földesurak, vagy helyi közösségek – már nagyon meg 

kellett gondolniuk, hogy mennyi fát és milyen célra engednek kivágni. Nagyjából ezekben az 

évtizedekben váltja fel a fából való építést a föld- és téglaépítkezés. Az erdı fáit ekkortól csak 

a tetık megépítéséhez, és legfeljebb a falak vázaihoz használták fel. Ez utóbbiról ebben a 

fejezetben olvashatsz majd.  

 

Földbıl többféleképpen épülhetett ház: készült favázra font sövény tapasztásával, készítettek 

téglát az agyagból, vagy egyszerően a ház helyén rakták fel a földet falként. 

A legismertebb ezek közül a vályogtéglás építkezés. 
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A  vályogtégla fal 

 

A vályogtégla agyag, víz és valamilyen természetes szálas anyag keveréke. Az agyag 

önmagában is alkalmas lenne tégla készítésére, de hogy igazán erıs és tartós legyen, rövid 

szálakra tört szalmát, vagy a gabona cséplése után visszamaradt pelyvát kevernek hozzá. 

Sokféle vályogtégla készült, falvanként, településenként változott mérete, alakja. Legnagyobb 

elınye az olcsósága volt. A régi idıkben szinte minden település határában volt vályogvetı 

gödör, ezért a vályogtéglát helyben el tudták készíteni, 

nem kellett messzirıl az építkezéshez szállítani. 

Hozzájárult olcsóságához, hogy a „rendes” téglával 

ellentétben nem volt kiégetve. A téglaégetéshez nagyon 

sok tüzelıanyag (fa) kellett, és ezért igen költséges volt. 

A vályogtégla-készítés, a vályogvetés nehéz fizikai 

munka. 

A vetés elıkészítéseként a kiszemelt területen a felsı 20-

30 centiméteres termıföldet (humuszt) leszedték, az 

ugyanis nem alkalmas vályogvetésre. Az alatta található 

agyagot vízzel meglocsolták, vagy ha nem ott, helyben 

akarták a vályogtéglát vetni, akkor saroglyával, talicskával a téglavetés helyére szállították. 

Itt földkupacot raktak belıle és azt jól is meglocsolták.  

Ezután néhányan elkezdték a sár taposását mezítláb, s közben a nagyobb, összeállt rögöket a 

kezükben lévı kapával szétverték.  

 

A többiek a sár tetejére villával, kézzel szalmát szórtak, 

ami a taposástól kisebb szálakra töredezett és 

elkeveredett a sárral. A módosabb építkezık tehenekkel, 

lovakkal járatták meg a sarat.  

A taposás addig folytatódott, amíg megfelelı 

mennyiségő szálas anyag teljesen el nem keveredett a 

sárral. Egy napig állni hagyták a bekevert anyagot, és 

másnap fogtak hozzá a téglavetéshez. Elıtte még 

egyszer kapával szétdarabolták a bekevert anyagot, hogy 

könnyebb legyen dolgozni vele. 
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A téglák készítésére vízszintes hely alkalmas, amit homokkal szórtak be, hogy ne ragadjon rá 

a frissen vert vályogtégla. A bekevert anyagot kézzel egy fából készült, elıre megvizezett 

formába, a vályogvetı keretbe vagy kalodába csapták jó erısen, hogy összetömörödjön. A 

tetejét fakéssel vagy léccel lesimították.  

Az így elkészült darabot a vetıkerettel együtt átszállították arra a helyre, ahol száradnia 

kellett. Volt, ahol kézben szállították, volt, ahol egy segítı a földön húzta át a formába töltött 

téglát. A vetést végzı és a szállító munkások idınként váltották egymást, hogy ne fáradjanak 

ki a monoton, nehéz munkában. 

 

Máshol már eleve azon a helyen vetették ki a 

téglát, ahol szárították is, és ahogy haladtak elıre a 

munkával, úgy sorakoztak a téglák egymás után. 

Egy-egy vályogvetı páros naponta akár 1000-1500 

darab téglát is ki tudott vetni. 

A vályogtéglákat azután egy-két hétig a sorban 

hagyták száradni, majd nagy kupacokba, gúlákba 

rakták ıket. 

 

Vályogtéglából a ház ugyanúgy készült, mint a 

„rendes”, égetett téglából. Ugyanolyan 

téglakötéseket alkalmaztak, de persze a 

vályogtéglával óvatosabban kellett dolgozni, 

hiszen éppen mivel nem volt kiégetve, sokkal sérülékenyebb, törékenyebb volt.  

Mivel igen vastag falak készültek belıle, rendszerint úgy rakták, hogy egymással szemben két 

falrakó (kımőves) dolgozott, így nem kellett a széles falon áthajolva dolgozni.  

A vályogfalak építésekor az ajtók, ablakok helyére építés közben fából ácsolt kereteket 

helyeztek el, így hagyták ki az ablakfülkéket, ajtónyílásokat. 

Vályogtéglákból hazánkban rendszerint csak földszintes házak épültek. Sok országban, más 

földrészeken ismertek többemeletes, földbıl épült falú házak is, egyes afrikai országokban 

még 4-5 emeletes vályogházak is léteznek. Az ottani száraz, csapadékmentes éghajlaton akár 

kétszáz évig is jó állapotban maradnak az ilyen épületek. 

Régen a vályogtégla-fal rakásához, a téglák összeragasztásához a saját anyagát, azaz sarat 

használtak. Ebben nem volt szálas anyag, és jóval finomabb volt, könnyebben lehetett 

eldolgozni, mint a tégla anyagát. 
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Az így felrakott falak tartósak, erısek. Lehet rájuk terhet rakni, szemben a késıbb 

bemutatásra kerülı paticsfalakkal, melyeknél a fal váza tartja a tetıt.  

Hazánkban mai napig is sok olyan 120-150 éves ház áll még, amely vályogtéglából épült. 

 

A  vert fal 

Az elızı módszernél jobb megoldás, ha a földet nem szabadon, hanem formák közé rakják. 

Az ilyen, vert falnak vagy tömésfalnak nevezett fal egyenes és erısebb is lesz.  

A vert fal kétféleképpen készül. Az elsı módszer esetében elıször a fal vonalában – olyan 

távolságra egymástól, amilyen széles falat akarnak felhúzni - oszloppárokat állítanak fel szép 

sorban. Az oszlopok belsı oldalára egymással szemben élére állított deszkákat rögzítenek. Ezt 

nevezzük zsalunak. A falak irányát zsinórral jelölik ki.  

 

A másik módszer esetében nem állítanak oszlopokat, hanem egymáshoz szögezett 

deszkákból, pallókból a fal szélességének megfelelı döngölıszekrényeket, úgynevezett 

kalodákat készítenek, és azokat a földre állítják fel a fal kijelölt helyére, szépen sorban 

egymás mellé. A kaloda oldalfalait vasrudakkal, lécekkel rögzítik.  

A zsalu és a kaloda arra szolgál, hogy 

megtartsa a döngölt, vert földet, és formát 

adjon neki. Vastagabb falak esetében a kaloda 

két deszkáját lécekkel egymáshoz is rögzítik – 

ilyenkor a vert falban szabályos távolságokban 

lyukakat fedezhetünk fel.    

Az összeállított zsaluba, illetve kalodába a 

vályogtégláknál leírt módon elıkészített 

földkeveréket lapátolnak, s azt jól megdöngölik fából készült döngölıvel. A földet ezután 

hagyják kicsit megszáradni, de arra ügyelnek, hogy még nedves maradjon. Ezt követıen a 

deszkából készült zsalut szétbontják, megemelik, és újra az oszlopokhoz rögzítik függıleges 

helyzetben. Ha kalodát használnak, akkor az egész szerkezetet egyben megemelik, és rögzítik 

a már elkészült faldarabra. 

Ezután a következı réteg is a deszkák közé rakják, és megdöngölik. A döngölés során 

különösen figyelni kell a fal külsı oldalára. Ott a lehetı legsimábbnak, legegyenesebbnek kell 

lennie a falnak, hiszen az látszik majd kívülrıl.  
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Szépen lassan, szakaszonként így haladnak egyre feljebb, amíg a fal el nem éri a megfelelı 

magasságot. Rövid száradás után a fal felületét ásóval egyenesre nyesik. Az így elkészült vert 

fal igen erıs, tartós szerkezet.  

Ha a vert falról lekerül a vakolat, jól kivehetık rajta az egymás után bedolgozott rétegek.  

Figyeld meg a két képet! Az elsın látható falat oszlopok között elhelyezett zsaluval 

készítették, jól kivehetı rajta, hogy egy-egy réteg 10-15 cm vastag, tehát a deszkazsalu ilyen 

magas volt. A második képen kalodával készült tömésfalú házat látunk, itt a rétegek 

magasabbak, és látszanak azok a lyukak is, melyek a kalodai pántjai miatt keletkeztek a 

falban. 

 

   

 

A vert falakat 6-8 fıs brigádok, falverı 

bandák vagy tömıbandák építették. 

Vezetıjüknek a legtapasztaltabbat 

választották, ı alkudott meg a tulajdonossal, 

irányította a munkát, ı volt az, aki a falak 

irányát, szélességét kijelölte. 

Egy szoba-konyhás-kamrás vert falú ház 

megépítése 9-10 napig tartott. Sietni kellett, 

mert egy hirtelen jött esı vagy vihar bizony 

az egész frissen készült falat tönkretehette, 

eláztathatta volna. A munkákat csak 
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fagymentes idıben lehet végezni, ezért nagyjából általában márciustól októberig tartott a vert 

fal építésének szezonja.  

A rakott és vert falak sarkainál, találkozásainál a rétegek közé nyírfavesszıket, 

mogyoróvesszıket helyeznek el. Ezek úgy erısítik meg a falat, mint manapság a betonvasak a 

betonépületeket.  

 

Vannak vidékek, ahol a rakott és a vert falat nevezik fecskerakásnak, fecskefalnak. 

A rakott falaknál egészen különleges módon készülnek el az ablakok, ajtók. Építés közben 

ugyanis nem lehet kihagyni ezek helyét, ezért elıször elkészül a teljesen tömör fal, majd 

utólag vágják bele az ajtókat, ablakokat. 

 

A földbıl épített házak falai mindig nagyon vastagok. Megfigyelhetjük, hogy az ilyen 

házakban a válaszfalak legtöbbször ugyanolyan vastagok, mint a házat körülvevı fıfalak. A 

vályogtéglából készült falak is legalább 50-55 centiméteresek, a rakott falak esetében nem 

ritka a 80-100 centiméter vastagság sem. Ennek több oka is van: egyrészt ilyen vastagon 

biztosabban áll meg a fal, másrészt maga a föld is olcsón beszerezhetı, tehát nem kell vele 

takarékoskodni. Másrészt minél vastagabb egy fal, annál jobban szigeteli a hıt, véd a hideg 

ellen. 

 

Falvainkat, városainkat járva ma is sokfelé láthatunk olyan tavacskákat, kacsaúsztatókat, 

melyek egykor vályoggödrök voltak. A Kisalföldön vagy Békés megyében számos olyan 

falusi porta található, ahol napjainkig megvannak azok a gödrök, melyekbıl a házak 

építéséhez való földet emelték ki. Hazánkban még az 1960-as években is készült vert falú 

lakóház, vályogtéglát pedig még az 1970-es években is használtak építkezésre. 
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A paticsfal 

„ezt a házat meg tudta csináni mindenki…” 

 

A legszegényebb embereknek nem csak téglára nem tellett, sokszor a vályogvetıket, a 

falrakókat sem tudták megfizetni. İk visszatértek az elıdeink által alkalmazott építési 

módokhoz – azaz házaik úgy készültek, mint a régi kunyhók. A különbség csak annyi, hogy 

ezeknél a házaknál már függıleges, fából és sárból álló, úgynevezett tapasztott falat 

tatalálunk.  

Az ilyen ház építésekor elsı lépésként a földbe ásva, vagy a földön, az alapon fekvı 

gerendákba vésve vastagabb faágakat vagy fák törzsébıl faragott oszlopokat állítanak fel. 

Vannak vidékek, ahol ezeket sasfának nevezik, míg azon Felsı-Tiszavidéken, ahol a 

paticsfalas építkezés a legelterjedtebb, szuláp, culáp a nevük. 

A sasfák tetejére vízszintes gerendák kerülnek, így kialakul a ház „csontváza”. A gerendákat 

koszorúnak, folyógerendának, sok helyen varrófának is nevezik, mert ezzel varrják össze a 

ház gerendáit. 

Az oszlopok közé vékonyabb karókat 

állítanak függılegesen egymás mellé. 

Ettıl az építmény úgy néz ki, mint egy 

kerítés, ezért hívták egyes helyeken az 

ilyet kerített falnak. 

Máshol a köztes karókat a függıleges 

oszlopokhoz vízszintesen rögzítik.  

 

Ezt követıen a karók közé vékony ágakat fonnak – az így kialakult falat sövényfalnak 

nevezzük. Ez lesz a „csontváza” a falnak. Az elkészült sövényre agyagos, vályogos 

sártapasztás kerül úgy, hogy a sarat mindkét oldalról 

kézzel vagy lapáttal rácsapják.  

A tapasztás több rétegben készül el. Fontos, hogy az 

egyes rétegek felrakása között ne teljen el sok idı, 

nehogy az elızı réteg teljesen kiszáradjon, mert akkor 

az újabb réteg nem tapad megfelelıen.  
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A felcsapott agyagot még kissé nedves állapotban kiegyengetik, egyenesre simítják. 

Az ilyen, favázas-sártapasztásos falat a magyar 

néprajzban paticsfalnak nevezzük, de sokfelé más és 

más elnevezése is ismert. A Nyírségben mereglyés fal, 

máshol paticsolt fal, pacsitfal, megint máshol 

sövényfal, sárkarós fal a neve, Erdélyben és a 

csángóknál kertelt háznak, kertelt falnak hívják. 

A paticsfal, bár nem olyan vastag, mint a földbıl más módon épült falak, mégis nagyon erıs 

és tartós. Egy paticsfalú ház szétbontása szinte emberfeletti munka.  

Az 1970-es nagy tiszai árvíz a nyírségi Tarpán és környékén a vályogból épült házakat 

kíméletlenül elmosta a víz, ám a paticsfalú házaknál csak a sarat bontotta meg, az épületek 

nem dıltek össze, vázuk 

megmaradt.  

A paticsfal esetében – ellentétben a 

vályogfallal, rakott és vert fallal – 

a felülrıl ható terheket, azaz a 

födém és tetı súlyát a fából készült 

váz, a sasfa és az arra fektetett 

koszorúfa, koszorúgerenda tartja, 

nem maga a fal. Ezért ezeknek 

erıseknek, idıtállóaknak kell 

lenniük. 

A paticsfal egy különleges változatát Erdélyben és a moldvai csángóknál alkalmazták: a 

karókat nem befonták, hanem sárba kevert szalmacsíkokat tekertek rájuk, amitıl a fal úgy 

néz, mintha kürtıskalácsokat sőrőn egymás mellé állítanának. A tekercsek közeit sárral 

tapasztották ki, hogy ne legyen egyenetlen. Az ilyen falat tekercses fal néven tartják számon a 

népi építészetben. Nem csak lakóházak épültek paticsfallal. A történelmi Magyarországon 

több mint 400 településen volt ilyen módon épült templom, melyek közül számos a mai napig 

is áll.   
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A tapasztás 

A földbıl épített falakat meg kell védeni az idıjárás viszontagságaitól. Erre szolgál a fal 

külsı-belsı felületének vakolása. 

Hazánkban a régi vályogházak, földházak, de még a faházak esetében is a sárból készített 

vakolat, a sártapasztás volt általános. Tapasztásra a vályogtégla készítésére vagy a rakott fal 

felhúzására szolgáló agyagnál finomabb anyagot használtak. A sarat addig taposták mezítláb, 

amíg olyan lett, hogy a lábat tisztán lehetett kihúzni belıle.  

Nem szálas anyagot (szalmát), hanem finomabb pelyvát kevertek bele. Volt hely, ahol 

szarvasmarha vagy más állat szırével is keverték az agyagot, így finomabb, jobban kezelhetı 

anyagot kaptak.  

 

A bekevert sarat kézzel kenték fel a falra, 

ilyenkor legtöbbször a család gyerekei is részt 

vettek a munkában. Az elsı, 3-4 centiméteres 

réteg még kissé durvább volt. Egy napig 

hagyták száradni, utána került rá a finomabb 

anyagból kevert, vékonyabb végsı simítás, 

amibe már egészen finom pelyvát kevertek. 

Ebbe nem ritkán lótrágya is került, úgy tartották, 

ettıl simább és erısebb a tapasztóanyag. 

A régi korok falusi emberei mindannyian 

értettek a sártapasztáshoz, hiszen a falak külsı 

oldalát igen gyakran kellett javítgatni. Az esı, a 

hó is sok kárt tett bennük, de az udvaron 

bóklászó csirkék is gyakran kicsipkedték, a 

kutyák kikaparták a falat.  
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A meszelés 

A sártapasztáshoz hozzá tartozott a falak meszelése, ami nemcsak szép fehér színt adott az 

épületnek, de egyben tisztán is tartotta azokat. Oltott meszet nagyjából a XVIII–XIX. 

századtól használtak erre a célra a magyar falvakban, elıtte sárga vagy fehér színő, 

mésztartalmú agyaggal kenték be (sikárolták) a falakat.  

A meszelés úgy készül, hogy a vízzel elkevert oltott meszet átszőrik, és hosszú nyelő 

meszelıvel felkenik a falra. Az elsı kenés még egészen halvány színt ad, aztán a továbbiak 

már szépen befedik, vakító fehérré varázsolják a falat. Hogy a meszelés jobban kössön, sok 

helyütt túrót, tojásfehérjét kevernek bele. 

A meszelésnek más haszna is volt. A régi 

házak kicsiny ablakai igen kevés fényt 

engedtek be a szobákba, ám a fehérre 

meszelt belsı falak által világosabb lettek a 

helyiségek, nem kellett este olyan korán 

lámpást gyújtani. 

A régi parasztházak falainak meszelését 

évente többször is elvégezték. A két nagy 

ünnep, húsvét és mindenszentek napja elıtt a 

háziasszony vagy a nagylány mindig 

gondoskodott a falak meszelésérıl, 

máskülönben megszólták volna ıket a 

falubeliek. Egy-egy régi ház falán akár több 

tucatnyi festékréteget is felfedezhetünk, 

amint azt a mellékelt kép is mutatja. 

 

A hagyományos magyar falu jellegzetes, barátságos képét a fehérre meszelt falú házak és a 

sötét árnyalatú tetık alkotják a kertek, fák zöldjével kiegészülve.  


