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„A föld a bölcs kezében arannyá változik” (Rúmi) 

”Nincs erősebb hadsereg 
az egész világon,  
mint egy eszme,  

amelynek eljött az ideje.” 
(Victor Hugo) 

Miért pont  Khalili és a 

földépítészet ?!  

…és egyáltalán, hogyan 

kerülünk mi ide?! 



 
Szakmai hátterünk puzzle darabkái:  
(Mónika) orvostudomány ->  allergia -> magatartástudomány  
-> allergia és lélek -> oktatás, tréningek -> gyógyítás – ép-ítés 
(Zoltán) technika -> hangok világa -> energetika -> innováció ->  
alternatív energiák 
 

(közös út) 
személyiség- (tudati) fejlődés  
változás -> szemléletváltás  
 

szupervályog ->  
organikus építészet 
környezettudatosság -> 
permakultúra 

Visszatérő körök  -  

avagy a puzzle darabkák összeállnak… 



A Felharmónia – Gyógyító építészet   avagy 
SoundSpaces installáció 

14. Velencei Biennálé kurátori pályázat:  

www.szupervalyog.com/felharmonia 

http://www.szupervalyog.com/felharmonia
http://www.szupervalyog.com/felharmonia
http://www.szupervalyog.com/felharmonia


Mi fogott meg a szupervályog építésben? 



Feje tetejére állt a világ…  
elidegenedett városok, beteg(ítő) épületek 
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„A föld a bölcs kezében arannyá változik” (Rúmi) 

 „Minden férfi és nő  
egyben orvos és építő is,  

aki képes arra, hogy meggyógyítsa 
önmagát,  

és hajlékot építsen a saját maga 
számára.” 

(Nader Khalili)  

Gyógyító építészet -  

Ép-ítő környezet 



Organikus formák, szépség, színek, 
                  természetből vett alapelemek,   
                                           motívumok… 

Kapcsolat a  
       természettel,  
természetes, egészséges anyagok 
       „Ép testben, ép lélek” 



Harmonikus,  
gyógyító terek, 
akusztika 



Egyszerű, ökologikus   
    méretek , mégis  
    mai igények, komfort 
 
Fenntarthatóság: 
 - bevitt energia, fenntartás 
 - hétköznapi értelemben  
 
 



 „Minden férfi és nő  

egyben orvos és építő is,  
aki képes arra, hogy meggyógyítsa önmagát,  

és hajlékot építsen a saját maga számára.”  

Egyéni és közösségi életminőség: 
- homo ludens, alkotás, kétkezi munka gyógyító ereje, öröme 
- társas kapcsolatok, közös(ség)építés 



Magyar népi építészet, 
kulturális örökségünk 
megóvása, újjáélesztése 
 
Ősi, szakrális építészet bevált 
módszerei kombinálva az újjal 
 

Kunkovács László: Ősépítmények 
 

Kerekól, Ópusztaszer (fotó: Czifra Tamás) ->  



Fenti szempontok és a zsákvályog 



• „Háborúból békét”: gyógyító / ép-ítő 
építészet 

• Az „ép testben ép lélek” megnyilvánulása 
az építészetben – („sick buildings” vs. 
gyógyító épületek) 

• Homo ludens és az emberléptékű 
harmónia 

• Régi új alapokon / új régi alapokon 

• Tervezzünk a természettel – univerzális 
alapelemek 

• Permakultúra és organikus, fenntartható 
építészet 

• Kulturális örökségünk megóvása, a népi 
építészet feltámasztása, továbbgondolása 

SzuperMa Műhely célkitűzései 
Egyben VB2014 installáció alapüzenetei 
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„A föld a bölcs kezében arannyá változik” (Rúmi) 

 

 
„Minél többet tudunk,  

annál kevesebbre van szükségünk” 
(ősi ausztrál bennszülött közmondás) 

Beteg otthon   

kontra 

egészséges  otthon 



A Gaia-elmélet  - az „élő” ház 

Otthonunk a Föld környezetrendszerének része. 
Anyagcsere - homeosztázis - otthonunk a harmadik bőrünk 

Kép forrása: David Pearson: A természetes ház könyve 



Tágabb környezet - környezetvédelem 
Egészséges otthon csak egészséges környezetben (Földön) 
valósítható meg.  (Minden mindennel összefügg.) 

 



Az egészséges otthon 

Tervezés: Nemcsak látvány (tér, forma, méret, stílus) és funkció, 
hanem kellemes szag, tapintás, hangzás, egészséges klíma és 
elektromágneses környezet, természettel való szorosabb 
kapcsolat 

1) test – 2) lélek – 3) szellem egészsége 

Pazarló vs. takarékos és fenntartható otthon 

Képek forrása:  

David Pearson: A természetes ház könyve 



1) A test egészsége 

I. Klíma 

II. Hangtér 

III. A házon belüli szennyező anyagok és hatások: 
1) gázok, gőzök 
2) lebegő részecskék 
3) sugárzás és elektromágneses tér 
 
III/1) Gázok, gőzök: 

Égéstermékek: földgáz, propán-bután gáz, petróleum, gázolja, 
szén, fa -> CO, CO2, NO, NO2); dohányfüst 

Gőzök: favédőszerek, rétegelt lemezek, festékek, műanyagok, 
tisztítószerek, illatszerek , rovarirtók ->  formaldehid, 
klórvegyületek, fenolok stb. 

Gázok: ózon (fénymásolók, villanymotorok szénkeféi), radon (por, 
víz, építőanyagok, földgáz)  

 

 



1) A test egészsége 

III/2) Lebegő részecskék: 

Por: lakók, háziállatok, ruhák, berendezési tárgyak, építőanyagok, 
ételek törmeléke + korom + mikroorganizmusok 
- mikroorganizmusok: vírusok, baktériumok, penészgombák, 

spórák, virágpor -> betegségek (Légionárius), allergia 
- állati szőr 
- fémek: ólom, titánoxid, kadmium, higany, alumínium, réz stb.  
- azbeszt 
- újabb és újabb vegyszerek, építőanyagok, festékek… ismeretlen 

veszélyei 
 
III/3) Sugárzás és elektromágneses tér 
UV sugárzás, mikrosütők,  
Elektroszmog : váltóáram, TV, monitor, fűtéscsövek, földsugárzás 
(geopatikus feszültség) 
 

 

 

 

 



1) A test egészsége 

I) Klíma: hőmérséklet (18-24 C), páratartalom (30-65%) 

II) Zaj, hangtér:  

- Zajártalom (utca, szomszédok, lakáson belül) -> fejfájás, fülzúgás, 
halláskárosodás, alvászavar + pszichés hatások (l. később) 

- Hangtér: Vékony,  
egyenes falak, sima,  
kemény felületek  
-> csörgő visszhang  
-> idegesség 

Helyett:  
vastag hangszigetelő  
falak, ívelt formák,  
rusztikus felületek,  
hangelnyelő textíliák 
 
 
 

 

 



1) A test egészsége 

Beteg ház szindróma (sick building syndrome) 
‐ Főleg modern irodaházak, középületek, 

iskolák 
‐ Szervi elváltozás nélküli tünetegyüttes: 

fejfájás, fáradtság, álmatlanság, orr- és 
szembántalmak, viszketés, torokszárazság, 
szétszórtság, hányinger 

Kép forrása: David Pearson:  

A természetes ház könyve 

‐ Változó egyéni érzékenység (multiplex kémiai túlérzékenység, de 
mindenkire hat, ha nincsenek is manifeszt tünetek!) 

‐ Oka: multifaktoriális,  
épületen belüli  
szennyezőanyagok,  
káros hatások, l. előbbiek 



2) A lélek egészsége 

- Elektroszmog 

- Hangok, színek  
-> idegesítő vagy megnyugtató 

- Az elidegenítő otthon:  
„little boxes”, elszigetelődés,  
az otthonnal való személyes  
kapcsolat és egyéniség (történet) 
  

hiánya, természettel való 
kapcsolat hiánya (bioritmus), 
anyagiasság, halott, mérgező 
anyagok, gépesítés, modern,  
életidegen formák és anyagok,  
harmónia hiánya 

 



2) A lélek egészsége 

- Személyes tér, társas kapcsolatok : családon belül, kívül 

- Szociális kapcsolatok – közösség : faluszerkezet (mandalafalu), 
saját és közösségi terek egysége, harmóniája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pueblo Bonito (XI. sz. Chaco-kanyon anasazi településhálózata) 

 



2) A lélek egészsége 

Saját kezű építés, alkotás:  

- figyelem, szeretetenergia,  

- egyéniség, történet… 

 

 

 

- Együttépítés  
„korhatár nélkül” 

 

 

 

 

 



Gárdony, 2011. augusztus 



Héreg, Szivárvány Falu, 2014 



Héreg, Szivárvány Falu, 2014 Héreg, Szivárvány Falu, 2014 



Héreg, Szivárvány Falu, 2014 



Héreg, Szivárvány Falu, 2014 



3) A szellem egészsége 

Szakrális geometria – univerzális rendezőelvek 

Fibonacci-sorozat , Fibonacci-négyzetek 

Aranymetszés 

Platón-i építőkövek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép forrása: Fáczányi Dóri -> 



3) A szellem egészsége 

Szakrális építészet, templomok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Lajas Katedrális (Kolumbia) 

                            Sztúpa (Zalaszántó)  

 

 

 

 

 

 

 

 



3) A szellem egészsége 

Kínai Feng shui („szél és víz”)    indiai vaszati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las Lajas Katedrális - Kolumbia 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) A szellem egészsége 

 Mandalafalu 

 Kikuma Watanabe 
 (Japán) 

 

 

 

 

 

 

 

Ökofalvak 

Eco Truly  Park  
(Peru) 



3) A szellem egészsége 

„A magyar ház mágikus titka”  

ház=test, tűzhely=lélek, 
ablak=szem…  

Ősi népi építészet 

Magyar jurta 
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„A föld a bölcs kezében arannyá változik” (Rúmi) 

 
”A Kozmosz 6. Egyetemes Törvénye:  

A létező-mozgó-alakuló-változó anyag 
egyszerűbb szervetlen és magasabb rendű, 

szerves fokozataiban egyaránt vonzza a 
szimmetrikus formákat, a hasznos és 

esztétikus, azaz szép arányokat, a környezettel 
összhangban álló, célszerű méreteket.”  
(Gergely Mihály: A kozmosz 15. törvénye.)  

 

Tervezzünk a természettel,  
azaz  az egészséges  és 

fenntartható  élettér  kialakítása 







Fenntartható város 

 

       Városi permakultúra 



Az alkotó természet alapelvei 

• Motívumok, ismétlődés, változatok; 

• ívelt formák, klaszterek (egységek) alkalmazása; 

• monolitikus, egybefüggő szerkezetek építése; 

• maximális „hasznos” tér  
kialakítása, illetve kihasználása, a mini-
málisan szükséges anyag felhasználásával; 

• a formákban rejlő szerkezeti erő és 
stabilitás kihasználása; 

• forma és funkció összhangja, harmóniája; 

• a természetben fellelhető egyszerű anyagok és  
természeti erők, energiák közvetlen használata,  
kiaknázása (tájolás, a természeti elemek - föld, víz,  
tűz, levegő - megszelídítése stb.); 

• inkább „passzív”, fizikai (pl. a struktúrában rejlő),  
mint „aktív” (pl. vegyi, gép-, energiaigényes) megoldások. 



Ívek, ismétlődés, klaszterek… (mandalafalu)  



alaprajza (Cal-Earth, Kalifornia) 

…monolit, maximális tér, erő és rugalmasság: 

Öko-Dóm 

Öko-Falu 



Öko-Falu (Cal-Earth) 



Öko-Falu (Cal-Earth) 



A világ leghosszabb természetes íve: 88,4 m 

(Utah, USA) 



Szelim-barlang (Tatabánya) és az Öko-Dóm kupolája (Cal-Earth) 



Boltozatos ház déli oldalon nagy üvegfelületekkel  

(Earth One, Cal-Earth Intézet) 



A természet alapelemei és energiái 



Tűz: napenergia, tájolás, napcsapda… 

• Fekete hordó, csőkígyó a 
tetőn 

• Passzív és aktív napfűtés 
• Sörkollektor 

 



Föld: fűtés, hűtés, dombház…  

• Föld – hőtároló közeg (késleltetett hőleadás) 
• Földfűtés, hűtés csőkígyóval 
• Geotermikus energia 
• (Helyben kitermelt építőanyag) 
 

 



Dombház  

előnyök 

• Épületfizikai és  
energetikai előnyök 

• Beépíthetőség 
• Belmagasság 
 



Levegő:  

szél, szélenergia…  

Szélkürtő (Earth One, Cal-Earth Intézet 

Függőleges tengelyű szélkerék 



Víz: esővíz, hőtárolás… 

Hőtároló vízoszlopok 
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„A föld a bölcs kezében arannyá változik” (Rúmi) 

„Soha nem tudsz megváltoztatni 
dolgokat az által, hogy harcolsz a 

létező valóság ellen.  
Hogy megváltoztass valamit, építs 

egy új modellt, ami elavulttá teszi a 
már létezőt.” 

(Buckminster Fuller) 

 Ökoépítészet  és 

szupervályog  



Nader  Khalili 
(1936-2008) 





A vályogépítés előnyei I. 

• A falak nagy hőtároló képessége; 
• kedvező hőmérséklet- és páraszabályozás;  
• kellemes belső klíma;  
• kedvező épületakusztikai tulajdonságok; 
• az emberi és állati élettevékenységekre káros 

kozmikus elektromágneses sugárzások 
jelentős részét elnyeli; 

• nem éghető, tűzbiztos; 
• a beépített faanyagokat, faszerkezetet védi, 

konzerválja. 

 



A vályogépítés előnyei II. 

• Természetes, illetve visszaforgatható, 
újrahasznosítható nyersanyagok használata; 

• olcsó építőanyag; 
• könnyen formálható, alakítható; 
• bárki számára megtanulható, elsajátítható 

technológia; 
• zömében helyi anyagok használata, alacsony 

környezetterhelés (szállítás, építés); 
• alacsony bevitt (primer) energiatartalom. 



1 m3 fal kivitelezéséhez szükséges 

energiafelhasználás  

Bevitt energia (kW) 

1 m3 betonfal 400-800 

téglafal 500-1000 

vályogfal 5-8 

Forrás: Szűcs Miklós, 1994 



A vályogépítés hátrányai,  

amelyeket a szupervályog kiküszöböl I. 

megfelelő nyomószilárdság 

megfelelő húzószilárdság 

tartós, időtálló építőanyag 

földrengés biztos  

víz- és nedvesség ellenálló (árvíz, belvíz!) 

biológiai kártevőkkel szemben ellenálló 

időjárástól (eső) független kivitelezés 

 

 

 



 Vert vályogfal  
    készítése fa zsaluval 

Vályogvetés    



A vályogépítés hátrányai,  

amelyeket a szupervályog kiküszöböl II. 

egyszerű, bárki által megtanulható kivitelezés 

minimális gép- és eszközigény (nem szükséges 
gyártóberendezés a fő építőanyaghoz, a 
földhöz, zsaluzat a falh építéséhez) 
 

Amit részben küszöböl ki: 
• a fal lassú kiszáradása 
• a fal beépítés utáni zsugorodása 
 

Amit nem küszöböl ki:  
• rossz hőszigetelő** 

 
 

 

 

 



A szupervályog-technológia előnyei I. 

• Egészségre, környezetre nem káros, visszaforgatható, 
újrahasznosítható nyersanyagok; 

• Jó hőtároló képesség, kedvező hőmérséklet- és 
páraszabályozás, kellemes belső klíma;  

• Kedvező épületakusztika (pl. hangszigetelés); 

• Statikailag erős, tartós, a változó klíma kihívásainak, a 
környezeti katasztrófáknak (árvíz, szélvihar, tűzvész, 
földrengés) ellenálló épületek; 

• Széleskörű felhasználási lehetőségek; 

• Harmonikus, változatos - hagyományos és újszerű - 
forma és stílus: ívelt falak, boltívek, kupolák; 

 



A szupervályog-technológia előnyei II. 

• Boltívek és kupolák építése esetén minimalizálható, 
akár el is hagyható a fa és a vasbeton tartóoszlopok, 
födémek és tetőszerkezetek használata;  

• Gazdaságos és környezettudatos: helyben kitermelt 
anyagok használata, egyszerű beépítése, kevés 
hulladék, minimalizálható ipari háttér, géphasználat, 
alacsony szállítási költségek, azaz alacsony bevitt 
energia és környezetszennyezés; 

• Alacsony fenntartási (anyag és energia) költségek; 

• Bárki megtanulhatja, az egész család, közösség apraja 
és nagyja részt vehet a munkálatokban;  

• Humanitárius célok, esélyerősítés, közösségteremtés;  



















„Kockaház” szupervályogból (Alison Kennedy háza, Utah, USA)  



Szalmatetős jurtaforma házikó 



Magyar  tájba illő ökoépületek 



Alaprajz 



Öko-Dóm metszetrajz 



Szupervályog tervezés és építés speciális fogások 



Szalmaház 



Szupervályog alternatívák tesztelése 

Hipervályog – raschel tömlőből  
(búbos kemence alapja) 

Extravályog – öntapadós polietilén  
tömlőből (kerti zuhany padkája).  

Zsákvályog – jutazsákból 



Earthship 





Geodéziai dóm (kupola) 
Buckminster Fuller 



Anyagok kombinációja: fa, vályog, kő… 



Könyvek 


