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Végül elszakad az ezüstkötél, összetörik az aranypohár, a kor-
só eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por 
visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér 
Istenéhez, aki adta.    (Prédikátorok könyve)
A végső búcsú mindannyiunk számára a látható valóságnak 
és az elmúlás megfejthetetlen titkának kettősége. A felső-
dörgicsei ravatalozó átalakítása volumenében jelentéktelen-
nek tűnő munka, de lehetőség az élet és halál misztériumá-
nak, a lélek és test elválásának kifejezésére. Ennek eredmé-
nyeként született az épület végtelen egyszerűsége, nyelveze-
tének koncentráltsága, liturgikus és közösségi terének új-
szerűsége. Ha valaki nyitott érzékenységgel közelít hozzá, 
az épület csupa csend, méltóság és komolyság. Képletsze-
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rűen letisztult forma, amely az elmúlást szimbolizálja. A 
vázszerkezetig lecsupaszított elemek, tartóoszlopok, látszó 
gerendázat, nyers falazat, mintha maguk is csak az épület 
korpuszai lennének. A ház külső megjelenésében kőburko-
latú tiszta, nyers kubus, minimális építészeti elemekkel, 
nem konkurál a környező táj és a közeli középkori romtemp-
lom látványával, de egyszerűségében kötődik a térhez és 
időhöz. A hangsúlyos lapostető nem takarja ki a környező 
táj szépségét. A déli homlokzat felőli tágas ajtó a balatoni 
táj panorámáját hozza be térbe. Úgy humanizálja a termé-
szetet, hogy közben teljesen megnyílik felé. Belépve a ra-
vatalozóba, az egyetlen szimbólum amit látunk egy kereszt, 
ami a szemközti a fehér falba van „belekarcolva”. A kőfalak, 
az erőteljes acélgerendák és csupasz faoszlopok között a 
mennyezet üvegfödéme könnyedségével, tiszta, áttekinthe-
tő szerkezetével, szinte anyagszerűtlenül lebeg a fejünk felett, 
mint a testet elhagyó lélek felemelkedésének mindenki 
számára világos imaginációja, a test és lélek szimbóluma. 

A Magyar Passzívház Szövetség, a Magyar Építőművészek 
Szövetsége és a BMGE Épületszerkezeti Tanszéke szervezésében 
�00�. február ��-én került megren dezésre az I. Magyar Pas-
szívház Konferencia és a hozzá kapcsolódó szakkiállítás. A 
szervező, Szekér László foglalja össze az alábbiakban a té-
mával kapcsolatos legfontosabb ismereteket.

A passzívház elsősorban épületenergetikai fogalom: olyan 
épületet jelent, melyben a fajlagos fűtési (és hűtési) ener-
giafogyasztás minimális, a fűtött alapterületre vetítve ki-
sebb, mint 15 kWh/m2, és az összes energiaigény is kisebb, 
mint 120 kWh/m2. A passzívház nem alkalmaz látványos 
külső megoldásokat, sokkal inkább belső tulajdonságai a 
meghatározóak (légtömörség, hőhídmentesség, hővisszanye-
rési hatékonyság, szoláris kontrol). Nem olvasható le róla 
azonnal, mitől minimális az energiafelhasználása. 

Az épületekben a komfortra fordított energia csökken-
tése – sőt általánosságban az energiahatékonyság – korunk 
nagy kihívása. Az iparilag fejlett világban általános tenden-
ciának nevezhető, hogy az épített környezet – épületeink, 
városaink – üzemeltetése fogyasztja el az összes felhasznált 
energia közel felét, Magyarországon ez az arány 44 %. En-
nek körülbelül háromnegyede fűtésre, a többi a melegvíz 
készítésre, világításra, háztartási gépek működtetésére megy 
el. Valóban elmegy, mert a levegőszennyezés fő oka, a szén-
dioxid-kibocsátás – ami a leginkább felelős az üvegházha-
tás kialakulásáért és így a klímaváltozásért – egyenes össze-
függésben van az energiafelhasználással.

A régi korok emberei tudták, hogy a természet formál-
ja az építészetet és nem fordítva, ahogy az ma történik. Az 
időszámításunk kezdete előtt 500 évvel élt görög filozófus, 
Arisztotelész rendszerbe foglalta a négy természeti őselem, 
a négy alapminőség tanát. A kozmoszról szóló teóriájában 
kifejti, hogy azt a természet tökéletesen szervezett erői hat-
ják át. Ez a kozmosz hegyeivel, vizeivel, növény- és állatvilá-
gával és természetesen az emberekkel jelenti azt a környe-
zetet, amely az építészet alakítója. Sokan mégis azt hiszik, 
hogy a természetet kizsákmányoló gazdasági növekedés 
töretlenül folytatódhat a végtelenségig, és a fejlődés egyet 
jelent a fogyasztás bővülésével. Az igazi fejlődés azonban 
az energiafelhasználás növekedése helyett az energiahaté-
konyság növekedése. A szén, olaj és gáz pazarló és környe-
zetszennyező elégetése miatt a természet hamarosan be-
nyújtja a számlát. A légkörben felhalmozódó üvegházha-
tású gázok megakadályozzák, hogy a napsugárzás keltette 

PASSZÍVHÁZAK
hőmennyiség egy része távozzon a Föld légköréből. A ten-
gerek a többlethő túlnyomó részét elnyelik, ami a hőmér-
sékletük emelkedéséhez vezet. Emiatt indult olvadásnak 
a pólusok jégtakarója. Mi is tapasztalhatjuk a havas napok 
számának folyamatos csökkenését, a forró és száraz nyarak 
térhódítását, a szélsőséges időjárási jelenségek sűrűsödését.

Súlyos aggodalomra ad okot, hogy a fejlődő régiók – 
Kína, India – a nyugati fogyasztási modellt követik. Az 
energiafogyasztás világszerte exponenciálisan növekszik, 
részben a népesség számának növekedése, részben a világ-
gazdaság bővülése miatt. Reális forgatókönyv, hogy 2030-ig 
a világ meg nem újuló energiafelhasználása a jelenleginek 
másfélszeresére növekszik. Ezt a kedvezőtlen folyamatot meg 
kell állítani, hogy elkerüljük az ökológiai katasztrófát.

A 21. század kezdetén, a jövő építészetének megalkotá-
sa során újra fel kell ébresztenünk a környezetünk iránti 
tiszteletet. Múlt és jövő kulturális értékei között az össze-
kötó kapocs a környezet. A természethez való felelősségteljes 
hozzáállás és a megújuló energiaforrások alkalmazása ma 
megkerülhetetlen szükségszerűség, melynek át kell hatnia 
a modern ember minden tevékenységét. Az építészet sze-
repe, hogy megtalálja e szükségszerűség valóra váltásának 
útját a környezet alakítása során.

Új tervezési modelleket kell kifejleszteni a természetes 
elemek – fény, meleg, hideg – kiaknázására. A környezeta-
lakító technológiáknak ökologikusnak kell lenniük. Az 
ökológiai tervezés nem csak az egyes épületek megalkotá-
sával hathat, hanem a tágabban értelmezett infrastruktúrák 
alakításával is, hiszen ezek okozzák a legnagyobb környeze-
ti ártalmakat. Az egyes épületek kialakítása mellett óriási 
jelentősége van a városszerkezet kialakításának (decentra-
lizáció, növekedési korlátozások, vegyes funkciók), az út-
hálózatnak (autópályák, autómentes övezetek), a CO2-ki-
bocsátás csökkentésében a közlekedésnek. A eddigi nem-
zetközi konferenciák csupán környezetünk megóvásának 
szándékát fejezték ki. Konkrét intézkedések megtételére 
nem került sor. A változás jele, hogy az Európai Uniós 
irányelvek szerint a passzívház követendő szabvány lesz. Az 
energiahordozók drágulása, a klímaváltozás, az építési 
előírások szigorítása átalakíthatják az építési gyakorlatot.

A passzívház koncepciója azonban nem előzmények 
nélkül való. Az építészeti előfutárok között, feltétlenül meg 
kell említenünk Frank Lloyd Wrightot, aki 1938-ban ter-
vezte a Solar Hemicycle nevű lakóházat a Jacobs családnak. 
Wright intuitívan alkalmazta az új elveket: a déli homlok-


