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Az emberiség az elmúlt évezredeket életvitelének megfelelően – a természetben tartózkodását 

leszámítva – épített környezetben töltötte. Ezt több ezer éven keresztül a természetben 

található alapanyagokból teremtette meg, így az emberi élet a múltban, teljes mértékben 

természet-közelinek számított.  A fő építőanyag a fa, a kő és a vályog volt.  Csak nyomokban 

volt felfedezhető például a középkorban a terrakotta, vagy az égetett agyag, mint falazó elem 

(a tégla). Az üveg, mint fényáteresztő építő anyag is ritkának számított. Ez azt is jelenti, hogy 

az építőanyagokhoz az emberi munkát leszámítva egyéb energia nem volt szükséges. A főleg 

kőből épített monumentális építmények időtállónak bizonyultak és napjainkban is 

megcsodálhatók.  A természetes anyagokból készített építményeknek voltak sebezhető 

pontjaik. A zömében fából épített falvakban és városokban sok esetben tomboltak tüzek.  

A történelmi időben élt emberek, a korai építőmesterek csak elképzelt érzet alapján alakították 

ki az építményeik „komfort” zónáját. Voltak és ma is láthatóak csodás paloták, várak ahol 

például a vízellátást az udvar közepén ásott kút biztosította, vagy mint az látható a salzburgi 

vár oldalán, az árnyékszéket kiemelték a várfalon és mindösszesen egy szerény szekrényszerű 

alkalmatosságot alakítottak ki egy deszkával, aminek a közepén egy lyuk volt (van). A nagy 

tágas kőépítmények és a vályogból-fából épített kisméretű házak esetében bizonyítottan 

másképpen élték biológiai létüket az emberek. A paleoantropológiai vizsgálatok egyértelműen 

bizonyítják, hogy a (néha végzetes) betegségek kialakulását az épületek, vagy 

(összességében) az épített környezet okozta. Leegyszerűsítve: minden embernek volt, van 

élettere, pontosabban élet terei. Minden ember az élete jelentős részét ezekben a terekben tölti 

és napjainkban egyre kevesebbet tartózkodik a természetben, amely pedig eredendően 

természetes közegünk. 

A nagy fordulat a XIX. században történt, amikortól nagyüzemben állítottak elő olyan 

építőanyagokat, amelyek jelentősen megváltoztatták az építészetet. A természetes 

építőanyagokkal ellentétben ezek az anyagok igényelték a nagymértékű energiafelhasználást. 

A vas és az acél gyártás alapjaiban változtatta meg az építészetet, a cement, mint kötőanyag és 

önálló falazó anyag előállítása csak magas hőfokon történhet, az üveg, mint építészeti anyag 

energia felhasználásáról ne is beszéljünk. Az építőanyagokban történt jelentős változás azt 

eredményezte, hogy például, a korábban általánosan használt fa, nem, mint építőanyag, 

hanem csak burkoló anyagként kapott szerepet a modern építészetben.  Mondhatjuk ezt a 

kőre, és a márványra is, mely természetes építőanyagokat elsősorban az épületek burkolására 

használják. Napjainkban kimondhatjuk, hogy majdnem minden építőanyag előállítása sok 

energiát emészt fel. Az sem túlzás, hogy – áttételesen – az építőipar a legnagyobb energia 

felhasználó. 

Eleink természetes anyagokkal vették magukat körül és igyekeztek érzeteiknek megfelelően 

komfortos környezetet kialakítani maguknak. A kastélyokban télen hatalmas kandallók 



biztosították a meleget és egyben a fényt. A kandallótól távolodva egyre hidegebb volt, nem is 

beszélve azokról a helyiségekről, amelyeket nem is fűtöttek. Mai szemmel nézve: ezeken a 

kandallókon és a kéményeiken csak úgy ömlött ki a meleg. Akkor még nem tudták a fa 

égetéséből származó hőenergiát megfelelő hatásfokon hasznosítani.  

A vályog építmények kiváló komfort érzetet képesek teremteni kismértékű kiegészítésekkel. 

Ez lehet pl. egy nyitott tűzhely gyűjtő kéménnyel, kisméretű ablakok, melyek légáteresztőek. 

Az építményekben tehát más és más komfortérzet alakult ki. Mondhatjuk azt, hogy a 

történelmi múltban az építészet a természetes anyagok felhasználásával elérte azt a 

tökéletességet, amelyet már nem lehetett fokozni. Mégis voltak zavarok, mert az emberi élet 

és az egészség sérülhetett, nem az épület miatt, hanem egyéb olyan okok miatt, amelyekről 

nem volt ismeretük. Ezek elsősorban a higiénia alapvető hiányosságai. Ez az állítás csak 

részben igaz, mert tanulmányozva a hazánk területén lévő római kori villákat, és az azokban 

lezajlott ismert és vélelmezett emberi élet komfort zónáját, biztosan kijelenthetjük, hogy az 

közelítőleg ideálisnak volt mondható, sőt összehasonlítva napjaink néhány építészeti 

stílusával, kiválónak tekinthetjük. 

A rövid történeti áttekintést azzal zárhatjuk, hogy a természetes építőanyagok felhasználása 

kiszorult az építészetből és a helyüket a nagy energiafelhasználást igénylő építőanyagok 

vették át. Egy kisebb csoport az építőiparon belül foglalkozik olyan épületek létrehozásával, 

melyek csak természetes és újrahasznosítható anyagokból készülnek, ám ezek felvevőpiaca 

kicsi. Ugyanakkor folyamatos és egyre nagyobb az érdeklődés a megrendelői oldalon 

természetes alapanyagú épületek iránt. A tudományok fejlődésével volna mód arra, hogy 

ideális lakótereket és épített köztereket alkossunk, ahol a bent tartózkodó emberek 

komfortosan érzik magukat, jó a közérzetük és az épített környezet az egészséget is képes 

fenntartani. 

Felvetődik a kérdés, hogy a fenti eszmefuttatás csak elképzelés, vagy van objektív eszköz 

arra, hogy ezt vizsgáljuk, valamint a tervezésben és a kivitelezésben érvényesítsük.  Létezik 

egy sajátos technológia, mely nem nagy múltra tekint vissza és csak napjainkban 

tökéletesedett arra a szintre, amely alkalmassá tette a mindennapi használatra. 

Ez a technológia az infravörös elektromágneses sugárzások érzékelésén, képalkotásán és 

mérésén alapszik.  Az elmúlt évtizedben vált ismerté, hogy a lakások, épületek un. energetikai 

tanúsításánál „hőkamerákat” használnak abban az esetben, ha nem egyértelműen 

meghatározható egy épülethatároló szerkezet hővezető, hőszigetelő képessége. Mint 

gyakorlati alkalmazók érzékelni tudjuk, hogy a technológiát sok esetben hibásan, vagy 

hiányosan alkalmazzák. Ez vonatkozik az épületek energetikai mérésére és nem utolsó sorban 

az emberek komfort érzetének az objektív mérésére is. Ez utóbbi technológia az embert nem 

„hőkamerázza”, hanem a biológiai lét által kibocsátott infravörös fotonok intenzitását képezi 

le. A módszer a humán radiációt méri, mely folyamatos és szakadatlan dinamizmust mutat. 

Az ember és az épített környezet folyamatos és szakadatlan kölcsönhatásban van az 

infravörös sugárzási tartományban. Tökéletes komfortérzet akkor jöhet létre, ha egy 

viszonylagos sugárzási egyensúly alakul ki a környezet és az épített környezet között. Az 

épített környezetet viszonylag lomha változások jellemezték és jellemzik. Példaként említhető 

egy szoba felfűtése, vagy hűtése. Az emberi szervezet belső neuro-hormonális szabályozás 

viszont nagyon gyors. Az emberi szervezet szenzorai folyamatosan és szakadatlanul jelet 

adnak a központi idegrendszernek, ahonnan azonnali választ kapunk úgy, hogy akár a teljes 



biokémiai folyamataink is átalakulnak. Napjainkban az életünk jelentős részét épített 

környezetben töltjük. A lakó, vagy a munkatér és az ember kölcsönhatásában ideálisan az 

infravörös tartományban tudunk gyors és pontos méréseket végezni. Szükséges hangsúlyozni, 

hogy a sugárzást észleljük és a hatásokat és kölcsönhatásokat vizsgáljuk. A lakó, közösségi és 

munkaterek hatása nem csak az infravörös kölcsönhatásokon alapszik.  Figyelemmel kell 

lenni számos, elsősorban antropológiai tényre. A biológiai és a környezet antropológia 

esetében a dinamikus életfolyamatok változását nézzük, melyeket az emberi szervezet 

érzékelő szerveivel (szenzorok) képezi le, dolgozza fel és biológiailag szabályozza. A 

szenzorok összessége indíthatja el azt a biológiai szabályozást, amely végső soron a komfort 

érzetet biztosítja. Egyszerű példát hozhatunk. Barátok összefognak és eldöntik, hogy a 

szilvesztert egy turistaházban töltik. Az épület kifűtetlen, de a gondnok az előző napon 

begyújtja a kályhákat, mert a külső hőmérséklet -10°C alá süllyedt. Az épület részben téglából 

és kőből készült, a külső vakolat omladozik. Az érkezés pillanatában a levegő hőmérséklete a 

kitett hőmérő alapján +26°C fokot mutat. A társaság tagjai izzadni kezdenek és lekerülnek a 

ruhadarabok. Kis idő elteltével mindenkit vegyes érzet tölt el, mert vacog, és egyben izzad. 

Ebben az esetben tehát erőteljes diszkomfort érzet alakult ki, mert a ruhadarabok levételével 

egy időben, nem a levegő hőmérséklete, hanem a hideg fal sugárzása volt hatással. Mi 

történik ebben az esetben: nem más, mint minden, a szobában tartózkodó ember un. 

termoregulációs szabályzása felborul, a metabolikus folyamatok összezavarodnak azért, mert 

a termikus szenzorok ellentétes jeleket kapnak. A leírt szituáció pontosan mérhető infravörös 

rendszerekkel, egyrészt az épültre vonatkoztatottan, másrészt az ember passzív Somatoinfra 

vizsgálatával. 

Tanulmányozva ezt a bonyolult és sok szálon kapcsolódó kölcsönhatási rendszert, azt lehet 

megállapítani, hogy az épített környezet és az ember kapcsolatát szükséges volna kiegészíteni 

az infravörös technológiák alkalmazásával. Az energia tanúsításoknál használt 

„hőkamerázások” inkább tekinthetők jelzés értékűnek, mint hatékony mérésnek. A falak 

vizsgálata, azok hőáteresztő, abszorpciós, emissziós, reflexiós stb. tényezőinek mérését sehol 

nem alkalmazzák. A vizsgálat összetett, mert nagyon sok minden képes befolyásolni akár 

csak egy falszakasz termikus viselkedését. Nem is beszélve egy üvegfalakkal rendelkező 

irodaházról, ahol a napsütéses és borult idő között gyakorlatilag az évszakoktól függetlenül 

óriási anomáliák adódnának a belső hőmérsékletet vizsgálva. Mindezen hatásokat a 

szellőztető és a hűtő-fűtő rendszer kompenzálja, amennyiben jól működik. Ez mennyi energiát 

is igényel? Az elvégzett kísérletek azt bizonyítják, hogy megfelelő elővizsgálat alapján lehet 

vélelmezni azt, hogy egy adott ember milyen komfortérzetet él meg egy adott térben. A 

Somatoinfra, mint ember-vizsgálat messze túlmutat az építészeti infravörös vizsgálatokon. 

Viszonylag rövid időn belül csak az ember humán radiációját nézve, biztosan tudható, hogy 

az adott térben jól, vagy rosszul érzi magát. Az egyéb tényezők, mint a levegő minősége, a 

szín és a zajhatások is összegződnek a szomatoinfra felvételezésen, mert nem a behatás 

mértékét, intenzitását vizsgáljuk, hanem ezeknek az összetett hatásoknak a biológiai 

válaszreakcióit.  Figyelemre méltó megállapítást tettünk a jelenleg is folyó kutatás alatt. Az 

indirekt építmény-vizsgálatnál tehát mindösszesen az adott ember által adott biológiai választ 

nézzük. A hatás és a kölcsönhatás összetettségét vizsgáljuk, akkor fontos azt is megjegyezni, 

ha a diszfunkciót kiváltó hatást megszüntetjük, akkor az adott emberi szervezet 

másodperceken belül elvégzi a biológiai korrekciókat, amit a Somatoinfra detektálással 

dokumentálni is tudunk. 



A kutatás bizonyította, hogy ennek az összetett értelmezésnek és a technikai alkalmazásnak 

szerepe van a munkahelyeknél (foglakozás egészségügy), az oktatási intézményekben (iskola 

egészségügy), sportegészségügy stb. 

Számos betegség kialakulása is köthető azokhoz a terekhez, amelyben életünk jelentős részét 

töltjük. A Somatoinfra technológia alkalmas tehát minden emberre ható hatás 

válaszreakcióinak visszajelzésére. A vizsgálatokkal bizonyítottuk azt az elvet, hogy a 

környezetünk háromféle fő hatást gyakorolhatnak szervezetünkre. Lehet azonnali akut hatás, 

szénmonoxid, omlás, robbanás, lehet tartósan károsító folyamat, mely betegséghez vezethet, 

pl. zaj, fényhatás (pszicho-szomatikus) mikroba hatás, penészedés (szomatopszichés), vagy 

esetleg nukleáris érintettség (kohósalak beton radon sugárzása), vagy elöregedett palatető 

azbesztózisa, régi típusú padlófűtés rendszer, ahol a padló hőmérséklete elérheti a 40°C-ot. 

Az összefüggéseket hosszasan sorolhatnánk.  

Ha körülnézünk, hogy ezekben a napokban milyen családi házak épülnek Magyarország 

területén , a következőket láthatjuk: rendkívül jó légzárású nyílászárok kerülnek beépítésre, 

aminek következtében egyre jobban terjed a gépi szellőztetés a lakásokon belül. Gondoljunk 

csak bele, hogy már most is élnek emberek, akik életük nagy részét gépi szellőztetésű 

terekben töltik (a munkahelyen irodaházban, otthon gépi szellőztetésű épületben, az utazás 

során klimatizált gépkocsiban). Ilyen és ehhez hasonló életvitel egy sor olyan problémát vet 

fel, melynek az emberi szervezetre gyakorolt hatásait csak hosszabb idő után lehet kiértékelni.  

Az életterünk és az emberi szervezet kölcsönhatásait, ha azt tudatosan figyelemmel kísérnénk, 

számos betegséget lehetne megelőzni, idejében felismerni és biztosítani lehetne azt is, hogy 

minden ember kiegyensúlyozott és egészséges életet éljen. Ez azt jelenti leegyszerűsítve, hogy 

az a környezet, ahol életünk legnagyobb részét leéljük, nem minden esetben emberbarát. 

Külön kiemeljük azt: ahogy nő a foglalkoztatás, úgy válik egyre égetőbbé a munkahelyek 

biológiailag is élhető tereinek kialakítása.  

2014.09.12. 

„Az épített környezet hatása az emberi szervezetre c. dolgozat” 

MELLÉKLETE 

     

Természetes építőanyag, Karrara  



 Azbeszt tartalmú palatető  

 

 

Természetes építőanyagokból épült település Brueghel festményén 

  

Salzburg vára 



  

A „Műegyetem” infravörös felvételen 

 

Kandalló 
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Infravörös reflexió csiszolt üvegen 
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Infravörös utcarészlet 

A környezet hatása az emberi szervezetre, funkcionális anatómiai felvételek 



  

 

 

 


