
A vessz őfal vessz őfutása véget ért Csesztregen 

 
A Néprajzi Lexikonban is hemzsegnek az ostobaságok,  amelyek szerz ői mintha csak a haza 
gyalázatára tudtak volna tévedni, ellenkez őleg sohasem.  
 

 
 

A két szentgyörgyvölgyi k őkori paticsház rekonstrukcióját a csesztregi tó mel lé tették, talán 
azzal a célzattal, hogy a tóban pancsoló turistákna k valami bámészkodnivalót is biztosítsanak 

A népi építészet egyik legrégibb és legelterjedtebb  falszerkezete a vessz őfal, vagy patics. "Az 
épület gerendavázát, a koszorú és a talpgerenda köz ött, függ őlegesen beékelt karókkal 
töltötték ki. A karókat nyír, f űz, gyertyán vagy juhar vessz őkkel, hasítékokkal vízszintesen 
befonták. Azután pelyvás sárral kívül-belül több ré tegben betapasztották. Hasonló módon 
készítették el a közfalakat is. Azokon a területeke n, ahol talpgerendát nem alkalmaztak, a 
karókat a talajba mélyítették. A vessz őfal neve: sövényfal (Kisalföld, Dunántúl, Alföld, E rdély), 
fonott fal, fonás (D-Somogy, Pest környéke), rekesz tett fal, rekesztés (D-Dunántúl), kertelés 
(Erdély, Moldva), vályog (D-Erdély), patics, pacsit  (ÉK-Mo., É-Erdély).– A vessz őfonás ősrégi 
technika, Európában a neolitikumtól ismert. Mo.-on vessző falú házat a honfoglalás korától 
építettek, a 16–19. sz.-ban az egyik legjelent ősebb falszerkezet volt. Vessz őfallal építettek 
lakóházat, cs űrt, istállót, ólat, kukorica górét, gabonást, s őt templomot és más középületet is. 
A 19. sz. utolsó harmadában kezdett háttérbe szorul ni. (→ még: gerendavázas fal  ) – Irod. 
Györffy István: A Nagykunság és környékének népies építkezése (I– II., Népr. Ért., 1908); 
Bátky Zsigmond: Parasztházaink épít őanyag szerinti megoszlása (1910-es adatok) (Föld és  
Ember, 1921); Csalog József: Talpas sövényházak a T olnamegyei Duna-szakaszon (Népr. Ért., 
1939)."  
 
Eddig ez volt a "tudomány" álláspontja. Az id ő kereke azonban fordult egyet a szócikk 
megírása óta. 

Bánffy Eszter régész tárta fel 1995-ben Szentgyörgy völgyön azt a 7500 éves falut, amelyben a 
székely jelek el őképeivel írt, magyar szavakat rögzít ő felirat található. Nos, ez a falu paticsfalú 
házakból állt. Nyilván kerültek el ő paticsfal-töredékek másutt is (például az Alföld á satásain), 
azonban az Őrséget  járó emberek számára ezek a rekonstruált neolitiku s házak teszik 
nyilvánvalóvá, mennyire esend ő az akadémikus átudomány. 



 
A szentgyörgyvölgyi  Pityerdombon kiásott neolitikus házak igen nagymér etűek voltak. A 
másolatukat fel is építették a közeli Csesztregen  . Hogy miért ott? Talán azért, mert nekik volt 
pályázatírásra vállalkozó önkormányzatuk. Most ott állnak és porosodnak ezek a k őkori 
házak. Az Unió vigyáz arra, hogy a t őle kapott pénzt nehogy értelmes dolgokra (például 
munkahelyteremtésre, iparfejlesztésre) költsük. 
 
Visszakanyarodva a témánkra, a paticsfalra, ez a le gkézenfekv őbb házépítési mód. Ha 
hajléktalan lennék, én is így építenék magamnak ház at. Nem kell hozzá sok ész, csak néhány 
vessző és sár. Azt meg minden folyóparton és erd őszélen talál az ember. S mivel ez volt a 
helyzet a k őkorban is, kézenfekv ő, hogy már akkor is építettek hasonló szerkezet ű házakat a 
Kárpát-medencében. A finnugrista ihletés ű néprajzosainknak azonban a honfoglalókat 
gödörházban kellett elképzelniük, ezért nem írhattá k azt, hogy a paticsházat már a k őkorban, 
még a leghülyébbek is el tudták készíteni. Nem írha tták, mert akkor nem lehetne a 
honfoglalókat még náluk is alacsonyabb m űveltségi szinten él ő csordának beállítani. Még azt 
hinné valamelyik olvasójuk, hogy a honfoglalók nem gödrökben laktak, hanem házat is tudtak 
építeni. A valóság ezzel szemben az, hogy a honfogl alók paticsházakat is építettek a 
boronaházak mellett. De ezt nem írhatták le a népra jzosaink, mert az ő feladatuk (amit a 
fizetésükért, vagy a magyargy űlöletük okán el is végeztek) a magyarság folyamatos  gyalázása 
volt. 
Ezért aztán a Néprajzi Lexikon is, meg a többi "tud ományos" m ű is tele van szemenszedett 
ostobaságokkal. Az a vessz őfutás azonban, amit ez a hazug banda a vessz őfonatra kirótt, 
lassan végetér. Őszintén reméljük, hogy ugyanezt elmondhatjuk a finn ugrizmus 
diadalmenetér ől is hamarosan.  
 
A dolog ugyanis még nincs befejezve, mert mindig ak ad valami, amit javítani kellene. 
 
Például a 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor felirata  nem kellett se a csesztregieknek, 
se az ásató régésznek. Pedig ezt a szobrocskát ott ásták ki, ahol ezeket a házakat is. Csak a 
tehénnek nem állítottak köztéri szobrot, de még egy  emléktáblát sem. Nincs ott vitrinben a 
másolata sem. Pedig a park bejáratához igénybe vett ék valamelyik m űvész segítségét és két 
sohasem volt szörny szobrára futotta is az elherdál t milliókból. A világ legkorábbi, jól 
elolvasható írásemlékének azonban nincs semmilyen e mlítése ebben a kellemes lubickolást 
lehetővé tevő parkban. Amint Bánffy Eszter munkáiban sincs említ ése ennek a régi 
írásemlékünknek (a szoborról magáról sokat írt és b eszélt, de hogy ezen székely jelekkel írt 
magyar nyelv ű szöveg lenne, azt ki nem ejtené a száján).  
 
Talán még a régi beidegz ődöttségek munkálnak? 
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