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Ítéletnapi fény villant fel a Jeges-tenger fe-
lett 
ELTER TAMÁS origo.hu 2019.10.30. 

1961. október 30-án kora reggel a szovjet légierő egyik speci-
álisan átalakított, hófehérre festett Tupoljev Tu-95 típusú 
stratégiai nehézbombázója elemelkedett a magasba, a világ-
történelem valaha volt legfélelmetesebb termonukleáris 
fegyverével, a Cár-bombával a hasában. A szupertitkos prog-
ram agytrösztje még jóval az éles akció előtt több modellszá-
mítást is elvégzett az elképesztő pusztító erővel rendelkező 
hidrogénbomba felrobbanásának várható hatásairól, de en-
nek ellenére, senki sem tudta pontosan, hogy mi fog történni 
azokban a pillanatokban, amikor a vakító ítéletnapi fény fel-
villan Novaja Zemlja szigete felett. 

„Szólt a Magasztos Úr: Most én vagyok a Halál, világok pusztí-
tója" (Részlet a Bhagavad-gítából) 

A baba sikeresen a világra jött 

Még ki sem tört a második világháború, amikor 1939. augusztus 
2-án a náci Németország titkos atomkutatásai miatt aggódó 
Albert Einstein és a magyar származású Szilárd Leó levelet írt az 
Egyesült Államok elnökének, Franklin D. Rooseveltnek, amely-
ben arra hívták fel az elnök figyelmét, hogy mekkora veszélyt 

jelentene, amennyiben Adolf Hitler jutna elsőként az atomfegy-
ver birtokába. 

 

Albert Einstein és Szilárd Leó az amerikai elnöknek címzett kö-
zös levelük megírása közben FORRÁS: WIKIMEDIA COM-
MONS 

Miután az 1941. december 6-i Pearl Harbor elleni japán táma-
dás után Amerika belépett a háborúba, a Harmadik Birodalom 
európai hadszíntéren addig elért katonai sikereinek hatására is, 
Roosevelt 1942-ben hozzájárult a szupertitkos Manhattan-terv, 
az amerikai atomprogram elindításához. 
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Franklin D. Roosevelt amerikai elnök 1942-ben aláírta a Man-
hattan program elindításáról szóló elnöki rendeletet FORRÁS: 
KONGRESSZUSI KÖNYVTÁR 

Mint utóbb kiderült, a hírszerzés erősen túlértékelte a német 
nukleáris program jelentette fenyegetést, 

amelyet a világhírű Nobel-díjas atomfizikus, Werner Heisen-
berg irányított. Roosevelt elnök azonban mindenféleképpen el 
akarta kerülni, hogy atombomba jusson Hitler kezébe. 

 

Heisenberg (a kép bal szélén) és Niels Bohr FORRÁS: WIKIME-
DIA COMMONS 

A Manhattan-terv élére kinevezett Robert Oppenheimer, és a 
csoportjában dolgozó számos kiváló amerikai, olasz, illetve ma-
gyar származású fizikus erőfeszítéseinek köszönhetően, 1945 
nyarára elkészült az első, a sajátos Trinity (Szentháromság) kód-
nevet kapott implóziós-szerkezetű plutóniumbomba, amellyel - 
mint a világtörténelem első kísérleti atomfegyverével-1945. jú-
lius 16-án, az új-mexikói White Sand bázison sikeres tesztrob-
bantást hajtottak végre. 
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Neumann János magyar matematikus (a képen balra)  és Ro-
bert Oppenheimer, a Manhattan terv tudományos vezetője-
WIKIPÉDIA - GAMMAGABA 

Az éppen a potsdami konferencián tartózkodó Harry Truman 
elnököt „A baba sikeresen a világra jött" lakonikus rövidségű 
kódolt táviratban értesítették az eredményes tesztről. 

 

Egykorú felvétel az első amerikai kísérleti plutóniumbomba, a 
Trinity felrobbantásáról FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

Az elnök először a konferencián résztvevő Winston Churchill-lel 
osztotta meg a nagy hírt, majd a brit miniszterelnökkel tanács-
kozva úgy döntöttek, hogy Sztálint is beavatják, akivel Truman 
közölte:  Amerika minden addiginál pusztítóbb, a háború sorsát 
eldönthető fegyver birtokába jutott. 
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Sztálin, Truman, és Churchill a potsdami konferencián
 FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

Churchill úgy vélte, hogy a lelkesen helyeslő Sztálin nem is-
merte fel az amerikai elnök közlésének jelentőségét, ám ebben 
a brit miniszterelnök tévedett. 

A szovjet Állami Honvédelmi Bizottság - amelynek Sztálin állt az 
élén-, 1943-ban külön titkos kutatócsoportot állított fel Igor 
Kurcsatov akadémikus vezetésével az atombomba előállítá-
sára, csakhogy az oroszok a háborús évek alatt már nem tudták 
behozni az amerikai atomkutatásokkal szemben fennálló lema-
radásukat. 

Annyira lehet megbízni benne, mint Hitlerben, vagy Al Capo-
néban! 

A Hirosimára 1945. augusztus 6-án ledobott „Little Boy" (Kisfiú) 
kódnevű uránium, majd a három nappal később Nagaszakira 
vetett " Fat Man" (Kövér ember) nevet viselő plutóniumbomba 
bevetése mély aggodalommal töltötte el Sztálint, aki a szovjet 
atomkutatások felgyorsítására adott utasítást. 

 

Balról az augusztus 6-i hirosimai, jobbról pedig az augusztus 9-i 
Nagaszaki ellen végrehajtott atomtámadás gombafelhője
 FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

Roosevelt halála után jelentősen megromlott a szövetséges 
nagyhatalmak között fennálló, és addig is kényes egyensúlyon 
alapuló viszony. A Rooseveltet követő új elnök, Harry Truman 
már korántsem tanúsított olyan feltétlen bizalmat Sztálin iránt, 
mint az elődje. 
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Sztálin Truman és Churchill társaságában az 1945 júliusi pots-
dami konferencián. Truman sokkal kevésbé bízott a szovjet dik-
tátorban, mint elődje, Roosevelt FORRÁS: WIKIMEDIA COM-
MONS 

Annyira lehet megbízni benne, mint Hitlerben, vagy Al Caponé-
ban" – írta feleségének, Bless-nek egyik bizalmas levelében a 
szovjet diktátorról. A Vörös Hadsereg által elfoglalt közép-ke-
let-európai országok kíméletlen szovjetizálása, valamint a pol-
gárháborút kirobbantó görög kommunisták leplezetlen moszk-
vai támogatása miatt Truman kijelentette: „Elegem van a szov-
jetek dédelgetéséből!" 

 

Nagy Ferenc kisgazda miniszterelnök Rákosi Mátyás társaságá-
ban. Trumant felháborította a Vörös Hadsereg által megszállt 
országok erőszakos szovjetizálása FORRÁS: WIKIMEDIA COM-
MONS 

Az elnök nevével fémjelezett, és 1947-ben meghirdetett feltar-
tóztatási doktrínával a hidegháború új szakaszába lépett, ame-
lyet az egymással szemben álló két szuperhatalom között egyre 
jobban kiéleződő fegyverkezési verseny jellemzett. 
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Truman 1947-ben hirdette meg a feltartóztatás doktrínáját-
FORRÁS: CONGRESS LIBRARY 

A kölcsönös elrettentési politikában pedig a nukleáris fegyverek 
kapták a főszerepet. A szovjet atomprogram vezetője, Igor Va-
sziljevics Kurcsatov akadémikus, a leningrádi (ma: Szentpéter-
vár) Műszaki Fizikai Intézet magfizikus-professzoraként kezdett 
el behatóbban foglalkozni a radioaktivitás, majd a maghasadás 
kérdéseivel, és 1940-ig több fontos tanulmányt is publikált e 
tárgyban. 

Ennek köszönhette, hogy 1943-ban őt nevezték ki a titkos szov-
jet atomprogram élére. 

 

Igor Kurcsatov fiatal tudósként, az 1930-as évek elején kezdett 
el magfizikai kérdésekkel foglalkozniFORRÁS: ORIGO 

Kurcsatov valamint öt vezető munkatársa 1946. december 24-
én helyezték üzembe az első működőképes szovjet atomreak-
tort, ezzel pedig megnyílt az út az atombomba megalkotásához 
szükséges hasadóanyag előállítására. 

 

Sztálin sürgette a szovjet hidrogénbomba megépítését
 FORRÁS: RIA/NOVOSTI/ARCHIVE 
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1949. augusztus 29. fontos mérföldkőnek számít a hidegháború 
történetében: ezen a napon robbantották fel az első kísérleti 
szovjet atombombát, amivel az Egyesült Államok atommono-
póliuma mindörökre megszűnt. 

Teller Ede lett a "hidrogénbomba atyja" 

A hidegháború hiszterizált légkörében az atommonopólium el-
vesztése új kihívás elé állította az Egyesült Államokat. Az atom-
monopóliumától megfosztott Amerika mindent megtett, hogy 
helyreállítsa a nukleáris fegyverkezésben korábban elfoglalt ve-
zető szerepét, amit a fúziós, vagy ismertebb nevén a hidrogén-
bomba rendszerbe állításával láttak elérhetőnek. 

 

Teller Ede Hermann Mark jóvoltából kezdett elmélyedni a kvan-
tumfizikába FORRÁS: AFP/GETTY IMAGES/STF 

A hidrogénbomba kifejlesztésének egy Amerikába kivándorolt 
magyar elméleti fizikus, Teller Ede vált a kulcsfigurájává, 

akit később a "hidrogénbomba atyjaként" emlegettek. 

Teller professzor George Gamow-val együtt már 1938-ban ki-
dolgozta a termonukleáris fúzió elméletét. 

 

George Gamow a Washington Egyetem tanáraként hívta meg 
maga mellé Teller Edét társprofesszornak FORRÁS: TOTALLY 
HISTORY 

A 20. század egyik legjelentősebb magyar származású elméleti 
fizikusa olyan nagy nevek mellett dolgozott, mint amilyenek  az 
első amerikai atombomba megalkotásában is komoly szerepet 
játszó Enrico Fermi, a kavntumfizika egyik nagy ikonja, Niels 
Bohr, illetve a határozatlansági relációt felfedező  Werner Hei-
senberg voltak. 
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Enrico Fermi, Nobel-díjas olasz elméleti fizikus, az első működő 
atomreaktor konstruktőre FORRÁS: DEPARTMENT OF 
ENERGY 

Teller Ede még 1942-ben, - amikor Chicagóban a Nobel-díjas 
Enrico Fermi mellett az első amerikai atomreaktor megépítésén 
dolgozott -, vetette fel először azt az ötletet, hogy a maghasa-
dás elvén alapuló atombomba segítségével be lehetne indítani 
a termonukleáris fúziót. 

Teller, - akit meghívtak a Manhattan-programba is – ettől szá-
mítva kezdett el behatóbban foglalkozni a szuperbomba lehe-
tőségével. 

 

Teller Ede fantáziáját megragadta a kvantumfizika, amelyben 
maradandót alkotott FORRÁS: PINTEREST 

Teller Ede elméleti munkásságának köszönhetően, a magyar 
származású professzor, valamint Stanislav Ulam vezetésével 
1952-re elkészült az Egyesült Államok (és a világtörténelem) 
első termonukleáris bombája. 
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Stanislaw Ulam kiszámította, hogy a sugárzásveszteség miatt 
csak a deutérium nem alkalmas a termonukleáris fúzió létreho-
zásához FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

A 10,4 megatonnás Ivy Mike kódnevű kísérleti hidrogénbombát 
1952. november elsején robbantották fel a csendes-óceáni 
Marsall-szigetek egyik atollján. 

 

Amerika 1952-ben robbantotta fel az első kísérleti hidrogén-
bombáját, a marsall-szigeteken FORRÁS: WIKIMEDIA COM-
MONS 

Az Ivy Mike robbanószerkezetében egy hagyományos, úgyne-
vezett fissziós atombomba indította be a cseppfolyós deuté-
rium magfúzióját. (Amíg a fissziós atomfegyverekben az atom-
mag hasadása, addig a termonukleáris eszközökben a magfú-
zió, pontosabban két hidrogénatom héliumatommá egyesülése 
szabadítja fel a nukleáris energiát.) 

Pártkongresszus, hidrogénbomba robbantással színesítve 

A szovjet politikai és katonai vezetést valósággal sokkolta az 
első amerikai kísérleti hidrogénbomba sikeres felrobbantásá-
nak híre. 

A Kurcsatov-csoport erőfeszítésének köszönhetően tíz hónap-
pal később, 1953. augusztus 12-én a Szovjetunió is behozta 
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lemaradását, és felrobbantotta első kísérleti termonukleáris 
fegyverét, egy 400 kilotonna hatóerejű hidrogénbombát. 

 

Kurcsatov akadémikus kulcsszerepet játszott a szovjet hidro-
génbomba megalkotásában FORRÁS: ORIGO 

Az ezt követő években mindkét szuperhatalom katonai nukleá-
ris kutatóintézeteiben az egyre nagyobb erejű termonukleáris 
fegyverek kifejlesztésén kezdtek el dolgozni. 

A Szovjetunióban az 1950-es évek közepén, központi utasításra 
fogtak hozzá a valaha létezett legpusztítóbb termonukleáris 
fegyver, az AN602-es kódjelű hidrogénbomba kifejlesztéséhez, 
a szovjet katonai atomkutatás egyik titkos központjában, a 

Nyizsnij Novgorod-i körzethez tartozó Arzamsza-16 zárt város-
ban. 

 

A Cár-bomba volt a világtörténelem legerősebb tömegpusztító 
fegyvere FORRÁS: ORIGO 

Az utóbb a Cár-bomba nevet kapott atomfegyver kifejlesztésé-
ben a Szovjetunió legelismertebb magfizikusai, köztük Viktor 
Adamszkij, Jurij Babajev, Jurij Trutnyev, valamint a rendszerkri-
tikussága miatt később hatósági üldözésnek kitett és száműze-
tésbe kényszerített Nobel-békedíjas Andrej Szaharov vettek 
részt, Jurij Boliszovics Hariton akadémikus vezetésével. 
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Andrej Szaharov szovjet atomfizikus, aki részt vett a Cár-bomba 
kifejlesztésében, később a rendszer ellenségévé vált FORRÁS: 
ORIGO 

Az „Iván" becenevet viselő AN602-es kísérleti termonukleáris 
fegyver hatóerejét eredetileg 100 megatonnára tervezték, ám 
egy ekkora bomba felrobbanásának kiszámíthatatlan következ-
ményeitől még maguk a tervezők is visszariadtak. 

 

Az AN602, vagy ismert nevén a Cár-bomba makettja FORRÁS: 
WIKIMEDIA COMMONS 

A végül 50 kilotonnás hatóerőre korlátozott háromfokozatú 
termonukleáris fegyver már 1959-re elkészült, de a nemzetközi 
helyzetben  bekövetkezett átmeneti enyhülésre figyelemmel, a 
szovjet pártvezetés ekkor még a kísérleti robbantás elhalasz-
tása mellett döntött. 

 

Hruscsov megszemléli Garry Powers, a Szovjetunió felett 1960 
május elsején lelőtt U-2 gépének kiállított roncsait FORRÁS: 
WIKIMEDIA COMMONS 

Nem kellett azonban túl sokat várni ahhoz, hogy ismét boron-
góssá váljon a világpolitika horizontja. 

Az 1960. május elsején a Szovjetunió légterében bevetés köz-
ben lelőtt amerikai U-2 magassági kémrepülőgép ügye, vala-
mint a berlini válság ismét kiélezte a két nagyhatalom közti vi-
szonyt, ami miatt Nyikita Szergejevics Hruscsov, az SZKP első 
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titkára 1961. július 10-én kiadta az utasítást a „Cár-bomba" fel-
robbantására. 

 

Hruscsov az SZKP XXII. pártkongresszusának idejére időzítette a 
Cár-bomba felrobbantását FORRÁS: RIA NOVOSTI/SA-
VOSTJANOV 

Hruscsov elsősorban a szovjet nukleáris fölényt bizonyító erő-
demonstrációnak szánta a szuperfegyver felrobbantását, amit - 
ezt kihangsúlyozandóan – az SZKP október végére összehívott 
XXII. kongresszusának idején kellett végrehajtani. 

Halálos versenyfutás a rohamosan csökkenő idővel 

1961. október 30-án kora reggel, az arhangelszki körzetben 
fekvő Vaenge légi bázis betonján, alapjáraton pörgő légcsava-
rokkal várakozott a startengedélyre az a speciálisan átalakított 
és hófehér fényvédő festéssel ellátott Tupoljev TU-95V típusú 
négyhajtóműves stratégiai bombázó, 

amelynek bombakamrájában minden idők legpusztítóbb fegy-
vere, a 8 méter hosszú és 27 tonna tömegű Cár-bomba lapult. 

 

A Tupoljev Tu-95 (NATO kódneve: Bear, "Medve") négy turbó-
prop hajtóműves szovjet-orosz hadászati bombázó FORRÁS: 
WIKIMEDIA COMMONS 

Amikor a torony megadta a felszállási engedélyt, a gépparancs-
nok ütközésig előretolta a gázkarokat. A négy, egyenként 15 
ezer lóerős Kuznyecov gázturbinás hajtómű felbőgött, és a 
„Medve" egyre jobban gyorsulva végigrobogott a betonon, 



Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 11. szám 

15. oldal 

hogy a futópálya végén halálos terhével a levegőbe emelked-
jen. 

 

A Cár-bomba felrobbanásának helyszíne FORRÁS: WIKIME-
DIA COMMONS 

A TU-95, bombakamrájában a rettenetes erejű tömegpusztító 
eszközzel fokozatosan gyűjtötte a magasságot, majd miután a 
parancsnok jobbfordulóba döntötte a gépet, északkeletnek, a 
sarkkörön túl fekvő Novaja Zemlja szigete felé vette az irányt. 

 

Senki, a Cár-bombát hordozó Tu-95 személyzete sem tudta 
pontosan, hogy milyen hatása lesz az 50 megatonnás Cár-
bomba felrobbanásának (a kép illusztráció) FORRÁS: WIKIME-
DIA COMMONS 

Amikor a gép az előírt 10 500 méteres magasságon elérte a be-
vetési körzetet, a TU-95 személyzete vastag fekete szemüveget 
vett fel. A bombavető tiszt, a kapott parancs szerint rendben 
kioldotta a képletes apokalipszis eljövetelével fenyegető pusz-
tító eszközt. 
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A speciális kialakítású Tu-95 kioldja a Cár-bombát FORRÁS: 
ORIGO 

Az útjára engedett „halál angyala" széles ejtőernyőjén függve, 
némán süllyedt lefelé. 

Az időzítőszerkezetet – amely a légnyomás változását érzékelte 
– úgy kalibrálták, hogy a földfelszínhez képest 4200 méter ma-
gasban aktiválja a termonukleáris reakciót beindító atombom-
bát. 

 

Az ejtőernyőn aláereszkedő Cár-bomba fotója FORRÁS: 
WIKIMAPIA 

Noha végeztek előzetes modellszámításokat a gigantikus rob-
banás várható hatásairól, valójában senki sem tudta pontosan, 
hogy mi fog történni, amikor felvillan az ítéletnapi fény. 

Ekkora energiát ugyanis még sohasem szabadított el az ember. 

Alighogy a bombázótiszt kioldotta a TU-95 halálos terhét, a gép 
maximális sebességgel kezdett elmenekülni a hamarosan bekö-
vetkező termonukleáris robbanás epicentrumának körzetéből. 



Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 11. szám 

17. oldal 

 

Soha nem szabadított fel ember akkora energiát, mint amilyen 
a Cár-bomba felrobbanásakor szabadult fel FORRÁS: ORIGO 

A pilóták homlokán hideg verítékcseppek gyöngyöztek, miköz-
ben fél szemmel az egykedvűen ketyegő stopper mutatóját les-
ték, hiszen halálos versenyfutásban álltak az idővel. 

Ítéletnapi fény villan fel Szibéria egén 

1961. október 30-án, helyi idő szerint pontban 11 óra 32 perc-
kor egy másik nap kelt fel hirtelen Novaja Zemlja felett. Az íté-
letnapi felvillanás nyomán kialakult hatalmas, rohamosan nö-
vekvő és vörösen izzó tűzgömb pillanatok alatt elérte a felszínt, 

és csak hajszálon múlott, hogy nem nyelte el a teljes sebesség-
gel, kétségbeesetten távolodó bombavető gépet. 

 

A bomba felrobbanása erős szeizmikus lökéshullámokat kelet-
keztetett, amelyek háromszor megkerülték a Földet (a kép il-
lusztráció) FORRÁS: ORIGO 

A termonukleáris robbanás hőhatása olyan erős volt, hogy az 
epicentrumtól 100 kilométeres távolságra is még harmadfokú, 
halálos égési sérülést okozott volna. 

A gigászi felvillanás fényhatását az 1000 kilométer távolságra 
fekvő Finnországban is észlelték. 

A Cár-bomba lökéshullámai által keltett szeizmikus hullám há-
romszor kerülte meg a Földet. 
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A robbanás nyomán 64 kilométer magas gombafelhő rontott a 
mezoszférába FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

A robbanás nyomán hatalmas gombafelhő tört a magasba, 
amelynek negyven kilométer szélesen elnyúló teteje behatolt a 
mezoszférába, és szinte a világűr határáig, 64 kilométeres ma-
gasságig emelkedett fel. 

 

Az emberi történelem során 1883-ban bekövetkezett legna-
gyobb vulkánkitörés, a Krakatau felrobbanása nyomán keletke-
zett hamuoszlop, és a Cár-bomba gombafelhőjének méretét 
szemléltető ábra FORRÁS: PINTEREST 

Az 50 megatonnás pusztítóeszköz erejét jól szemlélteti, hogy a 
Cár-bomba felrobbanásakor 39 nanoszekundum (3,9 X 10-8 má-
sodperc) alatt 2,1 X1017 joule energia szabadult fel, ami 5,3 
X1024 watt teljesítményt jelent, és ez a Nap által ugyanennyi 
idő alatt kisugárzott energia kereken egy százalékának felelt 
meg. 
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A Cár-bomba erejét egyetlen nukleáris tömegpusztító fegyver 
sem múlta felül FORRÁS: YOUTUBE 

A Cár-bomba erejét mind a mai napig egyetlen nukleáris eszköz 
sem szárnyalta túl. 

Összehasonlításképpen, az Egyesült Államok legerősebb kísér-
leti hidrogénbombája, a Castle Bravo hatóereje 15,5 mega-
tonna volt. 

Az 1960-as évek derekától a hidegháborús fegyverkezési ver-
senyben a minél pontosabb navigáció, a műholdas technoló-
giák, illetve a hordozóeszközök sebessége vált az elsőszámú pri-
oritássá, ami miatt  a megalomán tömegpusztító fegyvereket 
nyugdíjba küldték. 

Kártyavárként omolhat össze a civilizáció 

 

KOLOZSI ÁDÁM index.hu 2019.10.31.  

Lázas semmittevésben van a világ, ezerszám tartanak hiábavaló 
konferenciákat, a hatásuk azonban nulla – kissé fura ezt éppen 
egy konferencia bevezető előadásában hallani, de a klímaválság 
már csak ilyen ellentmondásos dolog. Miközben egyértelmű tu-
dományos konszenzus van az ember által okozott éghajlatvál-
tozásról, és a következő évtizedekre vonatkozó előrejelzések 
egyre borúsabbak, a klímaügy körül a média tele van álvitákkal, 
hömpölyögnek a tudományos evidenciákat relativizáló álmeg-
oldások, egyszerre túl sok és túl kevés információ kering az 
utóbbi egy-két évben berobbanó témáról. 

https://index.hu/szerzo/kolozsi_adam
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Erről persze legkevésbé a konferenciák tehetnek, és azokon a 
hasonló alkalmakon, amiken az utóbbi időben részt vettem, úgy 
tűnt, nagyon is szükség van még az alapszintű tájékoztatásra is. 
A „lázas semmittevés” diagnózisát most csütörtökön Vida Gá-
bor biológus állította fel annak kapcsán, hogy a globális szén-
dioxid-kibocsátás a szólamok ellenére egyelőre nem hogy nem 
csökkent, még növekszik is évről-évre. „A gazdasági növekedés 
közben a Föld fikarcnyit nem nő, a természet bajban van. A bio-
szféra 10 millió éves távlatban regenerálja magát, de az ember-
nek nincs ennyi ideje” – mondta a felelős értelmiségnek a 
Széchenyi-díjas akadémikus. 

A Felelős Értelmiség annak az egyelőre lazán szerveződő cso-
portosulásnak a neve, amelyik idén júniusban tartotta az első 
nagyobb eseményét: akkor az Európai Unióról beszéltek, de 
már akkor felmerült, hogy idővel ezen a bázison politikai moz-
galom is szerveződhet. A kezdeményező Pálinkás József (volt 
MTA-elnök és egykori kvázi tudományos miniszter) most újra 
beszélt egy Válasz-interjúban politikai visszatérésének lehető-
ségéről: ez leginkább az Orbán-rendszerrel szemben kritikus, 
konzervatív-liberális irány lenne, és zömében ez a meghatáro-
zottság jellemezheti a Felelős Értelmiség körét is. 

A klímaváltozás itt és most történik, nem valamikor a távoli 
jövőben 

– mondta klímakonferenciájuk felvezetőjében Pálinkás, és arról 
beszélt, hogy ezt a teljes társadalompolitikának figyelembe kell 
vennie, minden egyes szakpolitikának. „Ezekben a kérdésekben 
közös álláspontot kell kialakítani akkor is, ha egyébként vannak 
politikai és ízlésbeli különbségek” – fogalmazott az Orbánékkal 
a 2018-as választás után szakító tudománypolitikus. 

 

Pálinkás József Fotó: Csomor Ádám / Index 

A Forró Föld felé 

A konferencián egyszerre volt szó a klímaváltozásról és annak 
hatásairól természet- és társadalomtudományi, politikai szem-
pontból, és Vida Gábor nem óvatoskodott, amikor lefestette a 
kilátásokat. „A különálló tényezők a globális rendszerben egy-
mást felerősítve, hirtelen nem várt változásokon keresztül egy 
katasztrófa lehetőségét vázolják. Nagy az esélye, hogy a pleisz-
tocénból átléptünk egy másik, a „forró Föld” ciklusba.” Ebben 

https://index.hu/belfold/2019/06/07/orban_mersekelt_jobboldali_ellenzeke_felelos_ertelmiseg_europai_unio_polgari_konzervativ_palinkas_jozsef/
https://index.hu/belfold/2019/06/07/orban_mersekelt_jobboldali_ellenzeke_felelos_ertelmiseg_europai_unio_polgari_konzervativ_palinkas_jozsef/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2019%2F10%2F31%2Fpalinkas_jozsef_gmo_alkotmany_felelos_ertelmiseg_part_orban%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2019%2F10%2F31%2Fpalinkas_jozsef_gmo_alkotmany_felelos_ertelmiseg_part_orban%2F
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olyan tartományba emelkedhet a hőmérséklet, aminek az 
egész emberiség nem képes elviselni a hatásait. Vida azt hang-
súlyozta, hogy emberi hatás nélkül most éppen egy jégkorszak 
felé kellene haladnunk, ehelyett a szén-dioxid-szint olyan mér-
tékű, amire nem volt példa egymillió éve. 

A legrosszabb forgatókönyvek szerint elérhetjük az eocén 
szintjét, amikor az Antarktiszon erdők, Grönlandon pedig pál-
mák nőttek, és mivel nem volt jég, sokkal magasabb volt a 
tengerszint. 

A biológus szerint most még kiugorhatnánk, „a forró Föld álla-
pot” még elkerülhető lenne, de a mostani gazdasági rendszer-
ben nincs megoldás, csak látszatmegoldások. „Bár fenntartható 
fejlődésről beszélnek, a világ mai állapota fenntarthatatlan.” 

Mad Max a kártyavárban 

„Egyszerűen nem tudjuk megállítani a klímaváltozást, még las-
sítani sem eléggé, csak tompítani a hatásokat” – kezdte a hát-
térben egy tűzgolyóként lángoló földgolyó képével Szathmáry 
Eörs, az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának vezetője, aki sze-
rint a klímaváltozással összefüggésben megjelenő új betegsé-
gekről kellene sokkal többet beszélni, és így is tett: régi beteg-
ségek feltámadása, új helyeket elfoglaló kórokozók, vízzel, étel-
lel, levegővel, szexszel, lényegében mindenhonnan és minden 
módon terjedő patogének. 

 

Szathmáry Eörs Fotó: Csomor Ádám / Index 

Az egyetlen relatíve jó hír, hogy prognózisa szerint legalább 
nem egy Androméda-törzs típusú, hirtelen beütő, mindent le-
taroló fertőzés végez majd velünk, inkább sok, relatíve kisebb 
hatású betegségre kell felkészülni. Erre szolgálna az a Stock-
holm-protokoll, ami Szathmáry szerint egymilliárd euróból már 
érdemi eredményeket mutathatna fel az új kórokozókkal szem-
beni harcban. 

Nem a bioszféra van általában veszélyben, és nem is a Homo 
Sapiens, mint faj, hanem a technológiai civilizáció, ami viszont 
olyan könnyen összeomolhat, mint a kártyavár. 

A nem túl szívderítő előrejelzés szerint 2050 körül várható, 
hogy az emberi populáció elég rövid idő alatt megfeleződik, ma-
gyarul több milliárd ember fog meghalni. „A városok, ahol 

https://index.hu/tudomany/2017/10/20/klimavaltozas_uj_fertozo_betegsegek_malaria_magyarorszagon_parazitak/
https://index.hu/tudomany/2017/10/20/klimavaltozas_uj_fertozo_betegsegek_malaria_magyarorszagon_parazitak/
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addigra a világnépesség 70 százaléka lakik majd, különösen ve-
szélyeztetettek. Ha nagy baj van, egy nagyvárosban egy hét 
alatt kezdik gyilkolni egymást az emberek” – dobta fel a hangu-
latot Szathmáry Eörs, hogy aztán a Fermi-paradoxon (miért 
nem találkozunk lépten-nyomon földönkívüliekkel, ha potenci-
álisan rengeteg, a miénknél fejlettebb idegen civilizáció alakul-
hatott ki az univerzumban) legvalószínűbb feloldásával fokozza 
még tovább: a civilizációk a technológiai érettség bizonyos fo-
kán egyszerűen kinyírják magukat, és mi is éppen efelé tartunk. 

A planetáris határ, amin túl nincs visszaút 

Ennek a vízügyi következményeiről, villámárvizekről és kegyet-
len aszályokról beszélt elsősorban Szőllősi-Nagy András hidro-
lógus, azzal az alapvetéssel, hogy az eddigi vízgazdálkodási gya-
korlat nem fenntartható. Az éghajlat átalakulása miatt a hatva-
nas évek óta elkezdett megborulni és felgyorsulni a vízciklus, a 
világ pedig „exponenciálissá vált”. Minden exponenciális sebes-
séggel változik-pusztul a környezetben, az állandóságnak vége, 
pedig mérnökök generációi ebből indultak ki – hallhattuk. „A 
geológusok ugyan vitatják, de az antropocén egy új időszak. 
Mindent megváltoztattunk, és lassan elértünk a planetáris ha-
tárokhoz, amikor a folyamat visszafordíthatatlan és menthetet-
len” – mondta Szőllősi-Nagy, és arról beszélt, hogy a korábban 
200 évente egyszer érkező árvizek ma már húsz évente jönnek. 

A fülükig ér a víz, a politikusok mégis a napig vitatkoznak, 
hogy mi a teendő. Ez nem hitvita. 

A hidrológus, aki szerint meg kell változtatnunk az összes terve-
zési módszert, leginkább a mesterséges intelligenciában és a 
korábban elképzelhetetlen számítási kapacitásokban bízik, de 
ezekkel együtt is, azt mondja, egy sereg olyan dolgot kell meg-
tennünk, amit idáig nem mertünk: sokkal több tározóra van 
szükség, el kell mennünk a digitális vízgazdálkodás felé, és Ma-
gyarországon is vissza kell építenünk azokat a tudományos ka-
pacitásokat, amiket az elmúlt években megszüntettek, „külön-
ben bokán lőjük a nemzetünket”. 

 

Szőllősi-Nagy András Fotó: Csomor Ádám / Index 

Bugyog a metán 
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Azt a Magyarországot, amit a klímaelőrejelzések szerint szintén 
nagyon erősen sújt az éghajlatváltozás. Nem annyira, mint a 
legdurvábban érintett északi sarkvidéket, de mivel az északi fél-
teke és a kontinentális általában is jobban melegszik majd más 
régióknál, Közép-Európa sem kivétel. 

Erről Bartholy Judit, az ELTE meteorológia tanszékének veze-
tője beszélt előadásában, kiemelve, hogy nálunk főleg a nyarak 
fognak melegedni és válnak szárazabbá, miközben gyakoribbá 
válnak az időjárási szélsőségek: ami idáig 20 évente egyszer for-
dult elő (például az extrém meleg), az a század végén akár min-
den évben is jöhet. Még az optimista becslések szerint is 4-7 
fokkal lesznek forróbbak a nyári kánikulák a mostaniaknál – 
mondta. 

Az utóbbi öt év a modern kori történelem öt legmelegebb éve 
volt. Nem kicsit leng ki az inga, hanem soha nem látott globá-
lis anomáliák vannak az időjárásban. Válaszút előtt állunk. 

Amitől még rosszabb a helyzet, hogy a metán Bartholy Judit el-
mondása szerint nem úgy viselkedik, mint korábban gondolták, 
még érzékenyebben reagál a növekvő hőmérsékletre. Az olva-
dás miatt óriási metánrobbanások vannak Szibériában és Kana-
dában, műholdas felmérésekkel pedig 7000 olyan kúpot azono-
sítottak, amelyek robbanás előtti állapotban vannak, de az ol-
vadó permafrosztban a sekély tengerekben is „bugyog a 

metán”. Nem tudni, ez mennyi metánt juttat majd a légkörbe, 
de biztos, hogy sokat. 

 

Bartholy Judit Fotó: Csomor Ádám / Index 

Nincs B-terv, mert nincs B-bolygónk 

– idézte a meteorológus Ban-Ki-Mun volt ENSZ-főtitkárt. 

Ahhoz, hogy 2 fok alatt maradjunk, Bartholy szerint szinte hol-
naptól kellene 80 százalékkal csökkentenük a kibocsátásunkat, 
amihez minden szektorban jelentős és példátlan változásokra 
lenne szükség, ahogy minden ember életében is alapvető szem-
léletváltásra. 

A balek-probléma 
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Ez az, amire egyelőre elég csekély esély látszik. Boda Zsolt, az 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont igazgatója a kollek-
tív cselekvés alapproblémáját látja a klímaügyben, azt, hogy az 
egyéni érdekek mást diktálnak, mint ami a közösségnek jó 
lenne. „Ha a többiek nem autóznak, én nyugodtan autózhatok, 
ha meg a többiek nem tesznek semmit, akkor én egyedül úgy-
sem tudok változtatni” – hozott erre egy jellegzetes, önfelmen-
tésre is használható példát. 

Ez egy  természetes ellentmondás, a ha csak én változtatok, ba-
lek leszek problémája –mondta Boda, és ennek a működését a 
társadalomkutatási adatok is szemléltetik. Miközben a magyar 
adatok is azt mutatják, hogy nőtt a környezeti tudatosság, az 
emberek 56 százaléka pedig a saját, személyes felelősségének 
is tudatában van (nagyjából hasonló eredményeket hozott az 
Index klímás kérdőíve is), csak 4-6 százalék állítja, hogy ő sze-
mélyesen változtatott az életmódján, fogyasztásán – pedig a 
válaszolók nagy része szerint a klímaváltozás elsősorban az 
egyéni életmódon múlik. 

 

Boda Zsolt Fotó: Csomor Ádám / Index 

A kutató úgy látja, hogy a probléma tudatosítása nálunk is ala-
kul, de a megoldások felmutatása és a politikai elköteleződés 
hiányzik. „Nem elég a sokat emlegetett oktatás, kellenek a 
megoldások és a politikai változások is”, a politikai hangsúlyok 
átalakulása, például a kormányé, amelyik megszüntette a kör-
nyezetvédelmi minisztériumot, de a közvélemény változását ér-
zékelve esetleg mégis elkezd figyelni a problémára. 

A riadóztatás és lelkesedés után konkrét lépések kellenek, kü-
lönben kihal az érdeklődés. 

Alibivilág 

„A jövő az elvesztegetett évtizedekként fog beszélni a korunk-
ról, amikor még tehettünk volna valamit, mégsem tettünk 

https://index.hu/techtud/2019/09/16/klimatudatossag_szorongas_klimavaltozas_indexes_kerdoiv_zavecz_kozvelemeny-kutatas/
https://index.hu/techtud/2019/09/16/klimatudatossag_szorongas_klimavaltozas_indexes_kerdoiv_zavecz_kozvelemeny-kutatas/
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semmit” – összegzett Lányi András. Az ökológus-filozófus-író a 
semmittevés alibijeit sorolta: a technooptimisták biztosak 
benne, hogy mindent megold a technológiai fejlődés – „hogy 
ezt a katasztrófát idáig a technológiai fejlődés csak súlyosbí-
totta, nem veszik tudomásul”. 

A közgazdász azt mondja, nem kell pánikba esni, árazzuk be a 
költségeket – de az ember-természet kapcsolat, hangsúlyozta 
Lányi, alapvetően nem gazdasági, hanem létkérdés számunkra. 

A moralista alibije, aki melldöngetve mondja, hogy mindenről 
mi tehetünk, a mi fogyasztási mániánk. Ezzel egy pillanat alatt 
teszi a tömegeket a környezetvédelem ellenségévé, és nem is 
igaz: valójában nem a fogyasztó diktál, ezzel magának a rend-
szernek a működéséről terelik el a figyelmet. 

Lányi szerint az is egy újabb alibi azonban, hogy egyéni szinten 
nincs megoldás, csak a világ hatalmasságai hozhatnak nemzet-
közi konferenciákon érdemi döntéseket. „Őszintén szólva ez a 
legkevésbé valószínű, a globális elit a rendszer haszonélvezője-
ként a legkevésbé érdekelt a változásban.” A radikális populista 
alibije pedig, hogy mindenről ők tehetnek – „de rettenetesen 
téved szegény, hiszen ha valamire nincs hatalma a politikusok-
nak, az ennek a rendszernek a megváltoztatása, az ő hatalmuk 
is addig tart, ameddig a rendszer, ők is ezt szolgálják, mint mi, 
a kis fogyasztók”. 

 

Lányi András Fotó: Csomor Ádám / Index 

Mi fog akkor történni? Hát ami szokott –   mondta lakonikusan 
Lányi, a szokás pedig szerinte az elbukó birodalmak alá teme-
tett civilizációk valósága, de az azokról leváló kisebb közössé-
geké is, így hát az ő felfogásában az ökológiai mozgalom a helyi 
közösségek önrendelkezéséért folytatott szabadságharc, „a 
hely helyreállítása”. 

(Borítókép: Vida Gábor. Fotó: Csomor Ádám / Index) 

Tíz perc alatt feltölthetővé válhatnak az 
elektromos autók 
ORIGO 2019.10.31. 
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Tíz perc alatt feltölthető lítiumion-akkumulátort fejlesztettek 
ki elektromos gépkocsik számára a Pennsylvaniai Állami Egye-
tem kutatói, akik a Joule című tudományos folyóiratban mu-
tatták be fejlesztésük eredményét. 

Bemutattuk, hogy lehetséges tíz perc alatt egy elektromos gép-
kocsi feltöltése, amellyel 360-480 kilométer megtételére képes- 
idézte az egyetem közleménye Wang Chao-Yang vegyészpro-
fesszort, az egyetem elektromechanikai központjának igazgató-
ját. "Ezt 2500 töltési cikluson át fenn tudjuk tartani, ami 
egyenlő mintegy 800 millió kilométer megtételével" - tette 
hozzá. 

A gyors töltés a kulcsa annak, hogy széles körűen elterjedhesse-
nek az elektromos gépkocsik- magyarázta Wang. 

A lítiumion-akkumulátor élettartama azonban gyengül, ha 
gyorsan töltik fel 10 Celsius-fok alatt, mert ahelyett, hogy a líti-
umionok egyenletesen tapadnának a szénalapú anódhoz, a lí-
tium tüskeszerűen lerakódik az anód felszínén. Ez a lítiumbevo-
nat csökkenti a cella kapacitását és üzemzavart okozhat. Maga-
sabb hőmérsékleten való töltése hatékonyabb lenne, de a ma-
gas hőmérséklet hosszú távon szintén rontja a cella kapacitását. 

A probléma kiküszöbölése 

Wang és kutatócsoportja rájött arra, hogy nem alakulnak ki 
ilyen lítiumtüskék, és nem csökken a cellakapacitás,ha az 

akkumulátort felmelegítik 60 Celsius-fokra tíz percig és majd le-
hűtik a környezet hőmérsékletére- olvasható az EurekAlert tu-
dományos hírportálon. 

 

Az újfajta akkumulátor illusztrációja FORRÁS: CHAO-
YANG WANG GROUP 

Az akkumulátort elvileg ugyan tilos lenne 60 Celsius-fokra fű-
teni, mivel ez veszélyt jelent az anyagokra, drasztikusan csök-
kenti az akkumulátor élettartamát, dea gyors visszahűtéssel ez 
megelőzhető.Ezt a gépkocsikba tervezett hűtőrendszerrel érik 
el, de a 60 és a 23 Celsius-fok közötti nagy különbség is segíti a 
hűtés felgyorsítását - közölte Wang. 
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Idén a Svéd Tudományos Akadémia a lítiumion-akkumulátor ki-
fejlesztéséért ítélte oda a kémiai Nobel-díjat John Goodenough 
amerikai, Stanley Whittingham brit és Josino Akira japán tudó-
soknak. A könnyű, újratölthető és tartós lítiumion-akkumuláto-
rokat napjainkban a mobiltelefonoktól a laptopokon át az elekt-
romos autókig használják. Világszerte ezekkel működnek a hor-
dozható elektronikai eszközök, amelyeket a kommunikációhoz, 
a munkához, a tanuláshoz vagy például a zenehallgatáshoz 
használnak. Jelentős mennyiségű nap- és szélenergiát tudnak 
elraktározni, lehetővé téve ezzel a fosszilis energiától mentes 
társadalmat. 

(Eurekalert\MTI)  

A világ elektromos szemete beborítja a kü-
tyütemetőket 

 

FÁK index.hu  2019.10.21.  

Annak az 50 millió tonna elektronikai hulladéknak, amit a vi-
lág évente kiokád magából, 80 százalékát illegálisan elszállít-
ják, elássák vagy elégetik valahol, ahol a hulladékot termelők 
nem látják az eredményt. A felelősök között első helyen em-
líthetők a fejlett országok, illetve az alig működő szabályozási 
és iparági folyamatok. 

Ha hangzatos összehasonlításra van szükség, a becslések sze-
rint a 2019-ben bolygóra szabadított 50 millió tonna elektroni-
kai hulladék ezer darab Titanic tömegének felel meg, a növeke-
dés üteme pedig 100 százalékos volt tíz év alatt. Miközben a 
világ kipécézte a nejlonzacskót és a szívószálat, Ghánában pél-
dául a kidobott monitorokészrevétlenül nőnek végeláthatatlan 
halomban. 

Az újrafeldolgozás mértéke nagyon alacsony: ezeknek a hulla-
dékoknak átlagosan csak az ötöde kerül vissza valamilyen for-
mában a termelésbe. Még a környezeti ügyekben magát élen-
járónak szívesen mutató EU-ban is csak 35 százalékos a vissza-
gyűjtés, ami ráadásul nem is jelent automatikusan ilyen arányú 
újrafelhasználást. 

Pedig az e-hulladék sokak szerint ideális alapanyag az újrafel-
dolgozásra. A mikroelektronikai komponensek összetétele sok-
szor homogén, szinte cikkszám alapján megbecsülhető a belő-
lük kinyerhető alapanyagok fajtája és mennyisége, megfelelő 

mailto:kolozsia@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/techtud/2019/10/21/e-hulladek_elektromos_szemet_kutyuk_okolabnyoma/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2018%2F05%2F31%2Fmuanyag_szivoszal_zacsko_betiltas_europai_bizottsag_unio_kornyezetvedelem_biomuanyag%2F
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/burning-truth-behind-e-waste-dump-africa-180957597/
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visszagyűjtési rendszer esetén sértetlen állapotban kerülhetne 
a feldolgozás helyére. A részegységek jól szétválaszthatók, rá-
adásul értékes (nemes-, ritka-, alkáli- és föld-) fémek nyerhetők 
ki belőlük szinte teljesen tiszta állapotban. Mégis annak elle-
nére, hogy a világ országainak kétharmadában vannak érvényes 
nemzetközi egyezmények, amik erre köteleznék a cégeket, 

ÜZLETI ALAPON MÉG MINDIG NEM ÉRI MEG ERRE ODAFI-
GYELNI. 

Minden alkatrész sokkal olcsóbb és sokkal gyorsabban avul el 
annál, hogy a nincstelen afrikai és ázsiai fémgyűjtőkön kívül 
másnak is megérné lehajolnia érte. A szívószálról könnyebb le-
mondani, mint az olcsó mikroelektronikai eszközökről, amik 
mára az összes e-hulladék felét teszik ki. Az elektronikai hulla-
dék túlnyomó része ma is Ghánában, Pakisztánban, Srí Lankán 
és más harmadik világbeli országokban köt ki. 

„Az informatika robbanásszerű fejlődését minden új kütyü és 
minden frissítés debütálásakor nap mint nap megünnepeljük. 
Eközben iparági szereplőként arra is fel kell hívjuk az erre a 
szakterületre belépők figyelmét, hogy mekkora felelősségünk 
van ezen a téren – nemcsak felhasználóként, hanem a szolgál-
tatási környezet és az eszközpark jövőbeli alakulását illetően is” 
– mondta Szántó András, a Codecool marketing managere. 

A programozóiskola napokban tartott meetupján az informati-
kai iparág zöldülési lehetőségeit elemezték szakértő előadók 
részvételével. A rendezvényen Rigó Ernő, a SZTAKI osztályveze-
tője arról beszélt, hogy a növekedés más szempontból is aggo-
dalomra ad okot: noha minden egyre kisebb és hatékonyabb, 
egyre kevesebbet fogyaszt és egyre olcsóbb előállítani, ezt sok-
szorosan ellensúlyozza a mennyiségi növekedés. 

Az informatikai iparnak lassan már akkora az ökolábnyoma, 
mint a légi közlekedésnek, és az előrejelzések szerint a növeke-
dés igazán csak most fog beindulni. A francia hátterű The Shift 
Project számításai szerint a digitális média energiafogyasztása 
évi 9 százalékkal nő. Azok a technológiák ráadásul, amelyek a 
korábban fizikailag legyártott eszközeinket virtualizálják, alig 
valamivel csökkentik ezt a lábnyomot. Igaz, hogy a felhőben tá-
rolt és onnan letöltött zenékhez már nem kellenek hanghordo-
zók, a szerverparkok és adattárházak folyamatos működtetése 
már súlyos százalékokat tesz ki a világ energiafelhasználásából. 

A fő bűnös azonban az online videó, ami a becslések szerint ma 
már a globális internetes adatforgalom 60 százalékát teszi ki. 
Elsősorban az ehhez szükséges szerverparkok révén a videó-
streaming szén-dioxid-kibocsátása évi 300 megatonna, ami az 
országok között nagyjából a spanyol kibocsátással van egy szin-
ten. 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Ftheshiftproject.org%2Fen%2Farticle%2Flean-ict-our-new-report%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Ftheshiftproject.org%2Fen%2Farticle%2Flean-ict-our-new-report%2F
https://index.hu/techtud/2019/04/09/jobban_pusztitja_a_zeneipar_a_kornyezetet_mint_husz_eve/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Ftheecologist.org%2F2019%2Fjul%2F16%2Fdigital-technologies-and-environmental-impact
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Itt is megjelenik az úgynevezett visszacsapó hatás: amennyivel 
egyszerűbb a hozzáférés a fotózáshoz, filmnézéshez, annyival – 
sőt annál sokkal többel – növekedett is az ilyen jellegű adatfor-
galom. Ez általánosabban is kérdésessé teszi, hogy a technoló-
giai fejlődés milyen eséllyel lenne képes garantálni a gazdaság 
kizöldítését. A veszély, hogy 

AMENNYIVEL KÉNYELMESEBB, EGYSZERŰBB VAGY FENN-
TARTHATÓBB EGY TERMÉK, ANNYIVAL FOGUNK BELŐLE TÖB-
BET FOGYASZTANI. 

Az iparági nagyvállalatok ezzel együtt hangsúlyosan próbálják 
kizöldíteni az imázsukat. A kilencvenes évektől létező, az ener-
giahatékonyságot vagy az újrafelhasználhatóságot hirdető 
emblémák után az elmúlt hónapokban egymásra licitálva jelen-
tették be a nagy világmárkák, hogy különböző módokon szeret-
nék csökkenteni ökolábnyomukat: az Apple 100 százalékban 
megújuló energiára állt át, és célul tűzte ki eszközeinek a 100 
százalékos újrafelhasználását. A Google megnyerte a legtöbb 
megújuló energiát fogyasztó vállalat címét. Szén-dioxidra át-
számolva azonban így is grammokban mérhető egy Insta-poszt 
és kilókban egy streamelt sorozat. 

(Borítókép: Elektronikai hulladéklerakó Ghánában - fotó:  Chris-
tian Thompson / Anadolu Agency / Getty Images) 

 

Egy cég akarja megetetni a világot 

CSURGÓ DÉNES  index 2019.10.23.  

 

A világ egyik legismertebb gyógyszergyártó cégének számító 
Bayernek van egy komoly problémája: egy éve megvásárolta a 
Monsanto nevű vetőmag és növényvédőszer-gyártó céget, ez-
zel pedig a világ egyik legnagyobb agrárkémiai és technológiai 
cégévé vált. A probléma nem ez, hanem az, hogy a GMO növé-
nyeiről és a glifozát nevű vegyszerről ismert Monsanto verseny-
ben van - vagy hát volt - a kapitalizmus történetének leggyűlöl-
tebb cége címért, az amerikai vállalat ellen évente óriási tünte-
téseket szerveztek szerte a világon, amely ellen számos per van 
folyamatban és amelynek a termékei ellen bizonyos régiókban, 

https://www.computerworld.com/article/3122461/apple-commits-to-run-off-100-renewable-energy.html
https://sustainability.google/
https://index.hu/szerzo/csurgo_denes
https://index.hu/gazdasag/2016/06/20/monsanto_gmo_magok/
https://index.hu/gazdasag/2016/06/20/monsanto_gmo_magok/
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elsősorban Európában akkora a fogyasztói nyomás, hogy sok 
országból kitiltották a génmódosított növényeket. 

A Bayer viszont ennek ellenére megpróbálja azt a lehetetlennek 
tűnő fordulatot, hogy a mezőgazdasággal foglalkozó részlegét 
olyan társadalmilag felelős és környezettudatos cégként mu-
tassa be a fúzió után, amely gyakorlatilag a klímaváltozás elleni 
harcot és a világ egyre növekvő népességének élelmiszerrel 
való ellátását tartja legfontosabb küldetésének. 

Ezt a felelős, környezettudatos imázsát a Bayer egy három na-
pos, Future of Farming Dialogue nevű rendezvényén mutatta 
be, ahová a világ minden részéről hívtak el újságírókat és a saját 
köreikben influenszernek számító gazdákat Németországba. 
Erre a rendezvényre a cég többek között engem is elvitt, így 
meghallgathattam, hogy hogyan képzeli el a Bayer a GMO-k 
szerepét a klímaváltozás elleni harcban, hogy hogyan alakítja át 
a mezőgazdaságot a digitalizáció és a big data forradalom és 
hogy hogyan akar a cég kiemelni 100 millió kistermelőt a sze-
génységből. De az is kiderült, hogy mi történik ott, ahová a Ba-
yer nem ér el és mit lehet tenni, ha természet kifog a megavál-
lalatok fejlesztésein. 

A legzöldebbek a vidéken 

A multinacionális agráripari cégek, különösen a génmódosítás-
sal és növényvédő vegyszerekkel foglalkozók nem nagyon 

voltak történetük során egy platformon a környezetvédő akti-
vistákkal. Kis túlzással az is mondhatnánk, hogy a modern zöld 
mozgalom ezzel az iparággal szemben jött létre Rachel Carlson 
1962-es Néma tavasz című könyvének megjelenése után, amely 
arról szólt, milyen borzasztó hatással vannak a természetre az 
egyre nagyobb mennyiségben használt rovarölő és gyomirtó 
szerek. Arról pedig, hogy a zöldek micsoda kampányt folytattak 
a mezőgazdasági technológia következő nagy forradalma, a 
génmódosítás ellen, arról már tettünk említést feljebb. 

2019 viszont egy furcsa év, a fejlett világ vállalatait vezető kö-
zépkorú férfiaknak és nőknek azzal kell szembesülnie, hogy az 
iskolás gyerekeik az ő generációjukat szidják az utcán, hogy 
nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen, a vállalatok pedig 
részben ezért sorra jelentik be, hogy ha eddig nem is voltak 
azok, mostantól nagyon felelősek és zöldek lesznek. Úgy látszik 
ez lett az év, amikor végképp el kellett kezdeni kidolgozni a nar-
ratívát, hogy hogyan lehet a kapitalizmus jelenlegi működését 
összeegyeztetni a klímaváltozás elleni harccal, és minden ma-
gára valamit is adó multinak el kell kezdeni kitalálni, hogy ő ho-
gyan is lép fel az emberiség közös ügyéért, szóban legalább, de 
remélhetőleg tettben is. 

ÍGY ALAKULT, HOGY A VILÁG VEZETŐ AGRÁRVEGYIPARI ÉS 
BIOTECHNOLÓGIAI CÉGÉVÉ VÁLÓ BAYER BEJELENTETTE, 

https://index.hu/kulfold/2019/09/20/klimavaltozas_tuntetes_pentek_klimatuntetes_fridays_for_future_covering_climate_thunberg/
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HOGY NAGYON FENNTARTHATÓ CÉG LESZ ÉS MINDEN TŐLE 
TELHETŐT MEGTESZ A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI HARCBAN. 

Részben erről szólt a cég nagy 2019-es, hivatalosan a mezőgaz-
daság jövőjéről, de nagyobb részt inkább a Bayer víziójáról 
szóló eseménye. Ezen a cég vetőmagokkal és növényvédelem-
mel foglalkozó Cropscience nevű részlegének vezetői (akiknek 
jó része korábban a Monsantoban láttak el vezető pozíciót) be-
szédeikben elmondták, hogy el kell fogadni, hogy a klímaválto-
zás egyrészt nagyon nagy hatással lesz a mezőgazdaságra, más-
részt a mezőgazdaság az üvegházhatású gázok kibocsátásával 
és az erdők irtásával hozzájárul a klímaváltozáshoz, így minden-
képpen változtatni kell azon, hogy mi történik az élelmiszer-ter-
melésben. 

Ahogy pedig a cég új fenntarthatóságért és kormányzati kap-
csolatokért felelős vezetője, a valaha a német zöld pártban po-
litizáló Matthias Berninger mondta, talán nincs még egy olyan 
cég, amely annyit tehetne a fenntarthatóságért, mint a Bayer, 
különösen a Monsanto bekebelezése után. 

A Bayer új fenntarthatósági mantrája, amelyet gyakorlatilag 
minden, a cég nevében megszólaló előadó elmondott így vagy 
úgy, valahogy úgy hangzott, hogy 

SZERETNÉK MEGETETNI A FÖLD EGYRE NÖVEKVŐ NÉPESSÉ-
GÉT, ANÉLKÜL, HOGY A BOLYGÓ ÉHEN PUSZTULNA, 

vagyis, hogy a véges erőforrások pazarlása vagy elhasználása 
nélkül lehessen növelni a mezőgazdaság hatékonyságát. 
Ugyanis azt a tényt, hogy a világ népessége egyre növekszik és 
egyre több élelmiszert kell termelni ahhoz, hogy mindenki jól 
lakjon, legalább ugyanannyiszor említették a cég képviselői, 
mint a klímaváltozást. 

 

A Bayer Cropscience vezetője, Liam Condon Fotó: Pat-
rik Stollarz 

A Bayer Cropscience vezetője, Liam Condon az esemény első 
fontosabb pontjaként be is jelentette többek között, hogy 

• 2030-ra 30 százalékkal csökkenteni akarja a cég a nö-
vényvédő szerek környezetszennyező hatását; 

• és 30 százalékkal csökkentené a növényeinek termelé-
séből származó széndioxid kibocsátását; 
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• hosszabb távon pedig az a cél, hogy újabb földterüle-
tek bevonása nélkül lehessen növelni az élelmiszerter-
melést. 

Ezek persze nehezen mérhető és teljesíthető dolgok, mert a Ba-
yer alapvetően csak eladja a szereket és a vetőmagokat, hogy 
azokra mennyi vegyszert locsolnak és mennyit pöfékelnek fe-
lettük a traktorral, az már a gazdák dolga. A cég persze a szere-
inek előállítását is lassan karbonsemlegessé szeretné tenni, hi-
szen efölött van igazán kontrollja. De azért a cég vezetői előad-
ták, hogy a gazdáknak hogyan tudnak segíteni abban, hogy visz-
szavegyenek a károsanyagok kibocsátásából. 

A cég narratívájában a mezőgazdaság fenntarthatóságának a 
mércéje az, hogy minél kisebb földterületen minél nagyobb ho-
zamot lehessen kihozni a terményekből, lehetőleg minél keve-
sebb földmunkával és vegyszerrel. 

ÉS HOGY, HOGY NEM, A CÉG SZERINT A GMO TECHNOLÓGIA 
ÉS A BAYER ÁLTAL LEGINKÁBB PROMÓTÁLT ÚJ DIGITÁLIS 
MEGOLDÁSOK PONT EBBEN TUDNAK SEGÍTENI. 

A háromnapos rendezvényen sokszor elhangzott például, hogy 
a Monsanto/Bayer saját vegyszereire immúnis génmódosított 
növények körül nem kell szántani, ez pedig javítja a föld szén-
megtartó képességét és csökkenti a munkagépek általi kibocsá-
tást. Időnként már úgy tűnt, mintha a cég azt állítaná, hogy 

valójában már azelőtt a klímaváltozás ellen küzdött, mielőtt ez 
komoly célja lett volna. A digitális mezőgazdasági alkalmazások-
kal pedig, amelyekről a következő részben írunk kicsit részlete-
sebben, méterre pontosan meg tudják határozni a gazdák, hogy 
hová mennyi vegyszert permetezzenek, így csökkenthető az 
ilyen szerek használata is, miközben növelhető a hozam. 

Mindez persze eléggé eltér a Monsantót és versenytársait, meg 
úgy általában az ipari mezőgazdaságot jó ideje kritizáló zöldek 
véleményétől, akik szerint a vegyszerrezisztens génmódosított 
növények elterjedése pont hogy ahhoz vezetett, hogy több nö-
vényvédőszert locsoltak a földekre a gazdák, kutatások alapján 
pedig úgy tűnik, hogy az intenzív vegyszerhasználat - szántás 
ide vagy oda - rontja a talaj szénmegkötő képességét. Bár az 
tény, hogy a digitális precíziós megoldások a növényvédő sze-
rek használatát csökkenthetik, de a környezetvédőknek ezzel is 
van problémája, erről bővebben később.  

A Bayer új fejlesztésekkel is előállt, amelyeket kifejezetten a 
jövő kiszámíthatatlan időjárására terveztek, például a rövid 
szárú kukorica, ami nincs annyira kitéve az egyre pusztítóbb vi-
haroknak, vagy a legújabb génmódosított szója, amire jóval ke-
vesebb vegyszert kell locsolni, mint elődjére. Emellett pedig to-
vábbra is fejlesztenek olyan növényeket, amelyek jobban tűrik 
a szárazságot és extrém időjárást, bár erről túl sok részletet 
nem osztott meg a cég. 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fdigital.hbs.edu%2Fplatform-rctom%2Fsubmission%2Fmonsantos-battle-for-the-future-of-farming%2F
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Mindezzel persze aligha fogja a cég rögtön megnyerni a GMO-
kat alapból elutasítókat, de nagyon hangsúlyozta minden Bayer 
megszólaló, hogy nyitottak a párbeszédre, mindenkit nagyon 
szívesen meghallgatnak és bárkinek elmondják, hogy miért is 
elengedhetetlenek a Bayer innovációi akkor, ha túl akarjuk élni 
a klímaváltozást. Sőt, a panelbeszélgetések egy nagy része arra 
futott ki, hogy hogyan is lehetne az emberekkel megértetni, 
hogy a Bayer/Monsanto valójában csak egy meg nem értett 
óriás, ami csak jót akar. Aztán majd elválik, hogy ez a nyitottság 
és a zöld beszéd elég lesz-e ahhoz, hogy az emberek egyszerűen 
elfelejtsék a Monsanto nevet, és mindent, amit azzal azonosí-
tottak. 

 

Kukoricaföld a németországi Észak-Rajna-Fesztfália tartomány-
ban Fotó: picture alliance 

A földekig ér a kiberforradalom 

Felmerül persze a kérdés, hogy a Bayernek miért érte meg meg-
vásárolni egy olyan rettenetes hírű céget, mint a Monsanto. Bár 
nyilván nem tudni, hogy miben látta a legnagyobb fantáziát a 
német cég, az majdnem biztos, hogy nagyon komoly szerepet 
játszott a döntésükben az, hogy a Monsanto mindenki másnál 
előbbre jár abban, hogy megnyerje a mezőgazdaság digitális 
forradalmát. Ez pedig egy olyan érték, amiért még a Monsanto 
hosszú évekig elhúzódó, és a Bayer vezetését láthatóan nagyon 
frusztráló pereit is érdemes volt bevállalni. 

A MONSANTO ADUÁSZA AZ AGRÁRIUM DIGITALIZÁLÁSÁHOZ 
EGY CLIMATE CORPORATION NEVŰ CÉG VOLT, AMELYET ÚGY 
5 ÉVVEL EZELŐTT VETT MAJDNEM EGYMILLIÁRD DOLLÁRÉRT. 

Ezt a céget, amelyet eredetileg Weatherbillnek hívtak, pár Go-
ogle dolgozó alapította, akiknek eszükbe jutott, hogy pénzt le-
hetne csinálni abból, ha nagyon pontosan meg tudnák jósolni, 
mikor fog esni San Franciscóban. Az eredeti ötletük az volt, 
hogy időjárás-biztosítást és személyre szabott előrejelzést árul-
nak majd olyan üzleteknek, amelyeknek bevételkiesést okoz a 
rossz idő, építőipari cégektől golfpályák üzemeltetőin át tera-
szos éttermekig. Hamar rájöttek viszont, hogy a leginkább idő-
járásfüggő piac a mezőgazdaság, így elkezdtek erre fókuszálni. 
A később Climate Corp.-ra átkeresztelt vállalkozásban mások is 

https://index.hu/techtud/2019/03/28/80_millio_dollaros_pert_bukott_a_bayer_a_glifozattal/
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Fbruceupbin%2F2013%2F10%2F02%2Fmonsanto-buys-climate-corp-for-930-million%2F%233ff9a0f2177a
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láttak fantáziát, így először bezsebelt pár százmillió dollárt koc-
kázati tőkésektől, majd a Google-től, végül pedig egy az egyben 
megvette a Monsanto. 

A cég biztosítást már nem árul, viszont kifejlesztett egy platfor-
mot, ahol a farmerek saját adatai, plusz műholdas adatok és 
egyebek alapján elvileg mindent megmond a termelőknek, 
amit tudni szeretnének a farmjaikról, sőt, ajánlásokat is ad, 
hogy mit kellene csinálni, hogy jobb legyen a termés. A farme-
reknek annyit kell tenniük, hogy a traktor, kombájn, aratógép 
számítógépére kötnek egy kis, hokikorong kinézetű drive-ot, 
ami aztán mindenféle adatokat gyűjt arról, hogy mi is történik 
a földeken, ezeket pedig más adatokkal összeegyeztetve külön-
féle térképeket és adattáblákat szolgáltat arról, hogy méterre, 
centiméterre pontosan mi folyik a farmon. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gazda reggel a kávéja szür-
csölgetése közben megnyitja a tabletjén a Climate Corp Fi-
eldview nevű programját, és megnézheti rajta, hogy a földjein 
hová pontosan mit vetett és mikor, hol hogyan alakultak a ho-
zamok, mikor mennyit esett az eső, milyen erősen fújt a szél, 
hol alakul jobban és rosszabbul a termés, stb. Mindez elvileg 
rengeteg apró döntésben segíti a gazdákat, akik látják, melyik 
földön hogy alakul a hozam és hol mit kellene csinálni ahhoz, 
hogy jobb legyen, hová milyen magokat kellene ültetni és azo-
kat mivel és hogyan kellene kezelni ahhoz, hogy minden jó 

legyen. Sőt, a program modelleket is tud futtatni arra, hogy mi 
lenne ha egy-egy parcellára valami mást ültetnének és azt más-
hogy kezelnék. 

A Bayer pr-előadásai szerint a digitális mezőgazdaság elenged-
hetetlen ahhoz, hogy megbirkózzunk a klímaváltozás kihívásai-
val és csökkenjen a mezőgazdaság környezeti terhelése. Esze-
rint az, hogy a gazdák egész pontosan látják, hogy a földjükön 
hol mi történik, megkönnyíti azt, hogy például csak ott alkamaz-
zanak vegyszereket, műtrágyákat, növényvédő szereket, ott 
öntözzenek, stb., ahol tényleg szükséges, ne szőnyegbombáz-
zák a földjeiket vegyszerekkel és ne pöfékeljenek egy csomó 
szén-dioxidot a levegőbe azzal, hogy az egész, akár több száz 
hektáros földjükön áthajtanak a traktorokkal. Ráadásul – 
mondja a Bayer – a génmódosított növények mellett ezek a 
megoldások is segítik azt, hogy ugyanannyi földön több élelmi-
szert lehessen termelni, ami segíti azt, hogy ne kelljen újabb föl-
deket bevonni a termelésbe, ami már gyakorlatilag az erdőirtás 
és klímaváltozás elleni harc részeként is értelmezhető. 

A Climate Corp szerint pedig az amerikai farmokon végzett ku-
tatásuk szerint a Fieldview rendszer használva és a tanácsaikat 
követve, hogy hová pontosan milyen növényhibridet kellene ül-
tetni, kicsit kevesebb, mint 5 mázsával nőtt a termés hektáron-
ként. És ha egy változás, egy döntés ekkora hatással jár, mondta 
az előadásában Sam Eartington, a Climate Corp tudományos 
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vezetője, akkor gondoljunk bele, mekkora hatása lehet még an-
nak a számtalan döntésnek, amiben segíthetnek az adatok és 
az ezeket elemző programok. 

 

Climate Corp Fieldview Fotó: The Climate Corporation / 
Facebook 

Kinek terem az adat? 

A mezőgazdaság digitalizálását persze nem a Climate Corp 
kezdte el – még ha a cég képviselői szerint igazán az ő felvásár-
lásuk után kezdett is el igazán özönleni a pénz az ilyen fejlesz-
tésekbe - sok más cég van, amely adatokat gyűjt és szolgáltat a 
gazdáknak, hiszen a 90-es évek óta már minden mezőgazdasági 
munkagépben van számítógép és vannak olyan szenzorok, amik 
adatokat tudnak gyűjteni. A Monsanto nagy ötlete az volt, hogy 

ezeket az adatokat valahogy egy platformra hozza, amibe a gaz-
dák betölthetik az adataikat, és más cégek is rácsatlakoznak, 
hogy ezen a platformon kínáljanak termékeket és szolgáltatá-
sokat nekik. 

A MONSANTO, VAGY HÁT MOST MÁR A BAYER A MEZŐGAZ-
DASÁG APP STORE-JÁT SZERETNÉ LÉTREHOZNI, KICSIT TÁGAB-
BAN ÉRTELMEZVE PEDIG AZ AGRÁRDIGITALIZÁCIÓ GOOGLE-
JE SZERETNE LENNI. 

Ez viszont fölveti a kérdést, hogy ugyanúgy kihasználja-e majd 
a piaci súlyát ezen a területen, mint a Google a sajátján. 

A Bayer rendezvényére több, a közösségi médiában aktív vagy 
a saját országában, közösségében fontos megmondóembernek 
számító, “influencer” gazdát hívott el a rendezvényére, és akik-
kel beszélgettem, mind azt mondták, hogy a digitális platfor-
mokban óriási potenciál van, nagyon sokat segítenek az ilyen 
eszközök, adatok. Viszont többen is azt mondták, hogy bár lát-
ják benne a lehetőséget, azért elég szkeptikusak azzal kapcso-
latban, hogy rábízzák-e az összes termelési adatukat a Bayerre. 
Márpedig a Climate Corp szerint az Egyesült Államokban már 
úgy 36 millió hektár földről gyűjtenek adatokat, és már elérhe-
tőek a Fieldview-szolgáltatások Brazíliában, Argentínában, Ka-
nadában, és legújabban több Európai országban is (többek kö-
zött Magyarországon). 
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Az kétségtelen, hogy a mezőgazdasági termelési adatok fel-
használási módjai végeláthatatlanok, és sok gazda nem bízik 
benne, hogy ahogy a Facebook vagy a Google összegyűjtött 
adatait, ezeket se fogják eladni vagy felhasználni olyan formá-
ban, ahogy azt a gazdák nem szeretnék. Miközben azt tudjuk, 
hogy a Facebookon gyűjtött adatokkal egyes cégek választáso-
kat igyekeztek befolyásolni, az élelmiszertermelésről szóló ada-
tok talán még ennél is veszélyesebbek, mert ahogy egy több 
ezer hektáron termelő argentin gazda fogalmazott, az élelmi-
szer miatt háborúk törnek ki. 

Persze más gazdák szerint ez egy kicsit fóliasisakos hozzáállás, 
ráadásul aki be szeretné gyűjteni ezeket az adatokat, az műhol-
dakkal, drónokkal, így vagy úgy már most is be tudja. Viszont 
azzal csak azok járnak jól, akik ezeket az adatokat gyűjtik, a gaz-
dák meg nem, szemben azzal, ha inkább önként adják az adata-
ikat és közben keresnek azon, hogy a Fieldview használatával 
nagyobb hozamot hoznak a földjeik és több pénzt keresnek. 

Zöld szervezetek és versenypolitikai szakértők mindeközben at-
tól tartanak, hogy a digitalizáció még inkább kiszolgáltatja majd 
a termelőket az egyre inkább oligopollá váló globális agrárcé-
geknek. Ahogy arról már írtunk korábban, a növényvédő szerek 
és vetőmagok piacát egyre kevesebb cég uralja, amelyek vi-
szont egyre hatalmasabbak, így a piaci erejük is egyre nagyobb. 
Amikor legutóbb írtunk a témáról, akkor még hat cég uralta a 

piacot, ebből mára már négy lett: azóta lezajlott a Bayer és a 
Monsanto összeolvadása, a svájci Syngentát pedig megvette a 
kínai Chemchina (a két másik versenytárs az amerikai 
DowDuPont és a német BASF). Ez a koncentráció egy ideje már 
eléggé aggasztja a környezetvédő és trösztellenes szervezete-
ket, amelyek szerint az ilyen szintű piaci hatalom mindenkép-
pen oda vezet, hogy kiszolgáltatja az ügyfeleket - jelen esetben 
a világ gazdáit - pár cég kényének-kedvének. 

A Konkurrenz Group nevű amerikai versenyjogi tanácsadó cég 
még a Bayer-Monsanto egyesülés előtt készült elemzésé-
ben azt írja, hogy félő, hogy a folyamat, amelyben egyre keve-
sebb cég nyomja a termékeit és összeköti a vetőmagok és nö-
vényvédő szerek eladását a digitális szolgáltatásokkal, a platfor-
mok - a Google App store-hoz hasonlóan - egyre inkább a saját 
termékeik felé terelik majd a fogyasztókat,ezzel kiszolgáltatva 
a gazdákat a cégeknek, miközben a felvásárlás nem jár az árak 
csökkenésével, de még az innováció felpörgetésével sem. 

Sőt, azt írják, hogy a Monsanto felvásárlása az árak emelkedés-
ével, a vetőmag-kínálat romlásával és az innováció lassulásával 
járhat. A Friends of the Earth elemzése szerint pedig a Bayer a 
Fieldview platformon keresztül gyakorlatilag azt is befolyásolni 
tudja, hogy más, kisebb cégek, amelyek ezen a platformon ke-
resztül akarják majd elérni az ügyfeleket, milyen fejlesztésekre 
koncentráljanak, így a digitális agrár R&D nagy részét meg 

https://index.hu/gazdasag/2016/06/20/monsanto_gmo_magok/
https://1bps6437gg8c169i0y1drtgz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-FINAL-White-Paper-with-PAN-3-7-2018.pdf
https://1bps6437gg8c169i0y1drtgz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-FINAL-White-Paper-with-PAN-3-7-2018.pdf
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tudják határozni, ezzel is befolyásolni tudják a piacot és csök-
kentik a versenyt. 

 

A Climate Corp Fieldview programján a gazda megnézheti, hogy 
a földjein hová pontosan mit vetett és mikor, hol hogyan ala-
kultak a hozamok, mikor mennyit esett az eső, milyen erősen 
fújt a szél, hol alakul jobban és rosszabbul a termés Fotó: The 
Climate Corporation / Facebook 

A Bayer leginkább azzal szokott reagálni ezekre a kritikákra, 
hogy az adatok továbbra is a gazdák tulajdonát képezik, és ők 
döntenek róla, hogy kivel osztják meg azokat, ha ez a Bayer kon-
kurense vagy egy startup, a Bayer azt se bánja. A Climate Corp 
és a Bayer csak anonimizált formában, aggregáltan használja fel 

ezeket, hogy javítani tudjon az előrejelzésein. Az viszont, hogy 
valahogy integrálják a digitális megoldásokat és ne mindegyik 
cég külön, egymással nem kompatibilis hardver és szoftverfej-
lesztéseken dolgozzon, elengedhetetlen ahhoz, hogy a mező-
gazdaságban teljesen ki lehessen használni a big data forrada-
lom lehetőségeit. Enélkül pedig mint tudjuk, a Bayer szerint 
megoldhatatlan, hogy “minél több embert tudjunk megetetni 
anélkül, hogy a bolygót kiéheztetjük”. 

Ki eteti meg a Földet? 

Miközben a Bayer rendezvényének pr stratégiája egyértelműen 
a növekvő népesség megetetésére épül, amelyben a cég elen-
gedhetetlenül fontos szereplőként pozicionálja magát, érde-
mes megjegyezni, hogy nem mindenki gondolja azt, hogy a mi-
nél hatékonyabbra módosított kukorica és a precíziós permete-
zés a megoldás a világ megetetésére és a Föld megmentésére. 
És a Bayer becsületére legyen mondva, hogy meg is hívott ilyen 
embereket a saját fórumára (akik általában nem is igazán értet-
ték, hogy miért is kaptak meghívót). Az egyik ilyen meghí-
vott, Miguel Altieri, a Berkeley egyetem agrárökológus profesz-
szora szerint 

ALAPVETŐEN FÉLREÉRTÉS, HOGY A GÉNMÓDOSÍTOTT NÖVÉ-
NYEK JELENTENÉK A KULCSOT A VILÁG NÉPESSÉGÉNEK MEG-
ETETÉSÉHEZ. 

https://www.youtube.com/watch?v=2yFvD8wuLmU
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A legelterjedtebb GMO-növények a módosított kukorica és szó-
jababfajták, amelyeknek viszont csak töredéke szolgál emberi 
táplálékul: a szója nagy része állati takarmányként végzi, ahogy 
a kukorica nagy része is, másik része pedig kukoricaszirupként 
vagy keményítőként az élelmiszeripar fontos alapanyaga 
ugyan, de nem nélkülözhetetlen táplálék, amivel az éhezés szá-
moljuk éppen föl a világon. Szintén elterjedt génmódosított nö-
vény még a repce, amelyet olajként vagy bioüzemanyagként 
használnak fel leginkább, és valamelyest a gyapot, amely pedig 
a ruhaipar alapanyaga, nem az élelmiszeriparé. 

Altieri szerint az emberi élelmiszer nagy részét szerte a világon 
kistermelők állítják elő, akiknek nagy része egyszerűen nem 
tudja alkalmazni a Bayer által árult termékeket és szolgáltatá-
sokat, mert nincs hozzá elég földjük, vagy nem engedhetik meg 
maguknak, vagy éppen nincs rá szükségük. Az agrárökológus 
szerint valójában növényvédő szerekre sincs szükség, hiszen 
rengeteg módszer van arra, hogy a haszonnövényeket megvéd-
jék a kártevőktől vegyszerek nélkül is. Ezek olyan tudások, ame-
lyeknek a nagy része az ipari mezőgazdasággal elveszett, de 
még megvannak bizonyos helyeken, például az Andokban vagy 
Közép-Amerikában, ahol Altieri ezeket kutatja. Ezek viszont 
olyan tudások, innovációk, mondhatni, amelyeken nem nagyon 
lehet pénzt keresni. 

Pedig ezeket a módszereket a kutató szerint ki lehetne terjesz-
teni nagyobb léptékekre - léteznek is Latin-Amerikában több 
ezer hektáros farmok, amelyek ezekre a tudásokra épülnek, 
például az a közel 3000 hektáros gazdaság, amelyek a North 
Face márka alapítója hozott létre Argentínában. Mindeközben 
az ipari mezőgazdaság valójában nem szerepel igazán jól, ami a 
világ megetetését illeti: az USA-ban a mezőgazdaságban a ter-
més 14 százaléka esik ki csak rovarok miatt, ez az arány a 40-es 
években 7 százalék körül volt, pedig most jóval több növény-
védő szert használnak a farmokon, mint használtak akkor. Al-
tieri szerint olyan rendszereket kell tervezni, amelyek egészsé-
gesek és megvédik magukat a károkozóktól, nem egyre-másra 
adnia gyógyszert egy rendszernek, amely máshogy nem tudja 
megvédeni magát. 

Márpedig a gyógyszer-túladagolás a mezőgazdaságban sem ve-
zet sok jóra, ha pedig már a kétszer-háromszor annyi gyógyszer 
sem segít a betegségen, akkor valamit változtatni kell, ahogy 
azt egy 2000 hektáron termelő argentin gazda mondta el a kö-
zönségnek. Ő termel GMO-növényeket, a földjén viszont meg-
jelentek olyan károkozók, amelyek immúnisak a Bayer rezisz-
tensnek fejlesztett növényeire és vegyszereire, ezért több év-
százados módszerekhez kell visszanyúlnia, hogy megvédje a 
termést, rotálja, hová mit vet a földjén, odafigyel arra, hogy mit 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=http%3A%2F%2Fagroeco.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2FaltieriIFPRI.pdf
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=http%3A%2F%2Fagroeco.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2FaltieriIFPRI.pdf
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.tompkinsconservation.org%2Ffarm_laguna_blanca.htm
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.tompkinsconservation.org%2Ffarm_laguna_blanca.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Z5YPnA6OqvU
https://www.youtube.com/watch?v=Z5YPnA6OqvU
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ültet egymás mellé és igyekszik csökkenteni a vegyi inputot a 
földjein. 

 

Zambiai farmer a Weforest szervezet projektjének keretében 
fát ültet Fotó: WeForest.org / Facebook 

Szintén nem annyira hitt a Bayer világetető víziójában Bill Liao 
kockázati tőkebefektető, akinek szervezete, a Weforest több 
millió fát ültetett el szerte a világon. De nem akármilyen fákat 
ültetnek, hanem olyan erdőket hoznak létre, amelyek egyben 
egy permakulturális gazdaságot is jelentenek, és el tudnak látni 
egy falut minden szükséges élelmiszerrel, vagyis mindkét prob-
lémára megoldást kínál, amit a Bayer kinézett magának. 

Persze Liao szerint nem lehet és nem is kell mindenhol ilyen ag-
rárerdőket létrehozni, viszont az is biztos, hogy vannak olyan 
helyek a világon, elsősorban a szegényebb országokban, ahová 
a Bayer és termékei nem jutnak el. 

Igaz, ha a Bayeren múlik, akkor ez 2030-ra megváltozik. Addigra 
ugyanis a cég, a fentebb említett fenntarthatósági céljai mellett 

AZT A CÉLT IS KITŰZTE MAGÁNAK, HOGY 100 MILLIÓ KISTER-
MELŐT EMELJEN KI A SZEGÉNYSÉGBŐL A TERMÉKEIVEL. 

Ehhez fejlesztett olyan digitális szolgáltatásokat, amelyek kife-
jezetten fejlődő országok kistermelő gazdáira vannak kitalálva, 
és nem kell hozzájuk fedélzeti számítógéppel ellátott kombájn, 
csak egy okostelefon, amit jelenleg Indiában már tesztelnek is. 
És hogy minél több embernek tudjanak segíteni, avagy minél 
szélesebb körben terjesszék a termékeiket, a Bayer még azt is 
vállalja, hogy a kistermelőknek megengedi, hogy továbbadják a 
Bayertől vásárolt, amúgy patentekkel szigorúan védett mago-
kat és növényeket - ezért korábban szanaszét perelt farmereket 
a Monsanto szerte a világon, ami szintén hozzájárult a cég gyű-
lölt státuszához. 

A felvetésemre, hogy ha nagyon cinikusan állunk hozzá a dolog-
hoz, ezt inkább lehet piacszerzésnek nevezni jótékonyság vagy 
fejlesztés helyett, Matthias Berninger azt válaszolta, hogy eb-
ben nincs semmi cinizmus, a Bayer nyíltan elismeri, hogy ez a 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.weforest.org%2F
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helyzet. Viszont úgy látják, hogy a már sokat emlegetett vízió-
jukhoz így vezet az út, a Bayer pedig olyan vállalat szeretne 
lenni, amelynek annyira fontos a fenntarthatósági stratégiája, 
hogy az már összeolvad, eggyé válik az üzleti stratégiájával. Ez 
pedig az, hogy minél több ember így vagy úgy, de a Bayertől 
vásárolja az ételét. 

Utunkat a Bayer fizette. 

(Borítókép : A német vegyipari óriás Bayer-gyár a németországi 
Leverkusenben 2019. március 27-én. Fotó: Maja Hitij / Getty 
Images) 

Káros tévhitek alapján vásárolunk tojást 

 

BOZZAY BALÁZS index.hu 2019.10.29.  

A környezettudatosság eszméi egyre jobban terjednek a világ-
ban, és ez mindenképpen kell ahhoz, hogy ne pusztuljon el a 
körülöttünk lévő állat- és növényvilág, hogy legyen iható víz 
és termékeny talaj, illetve, hogy pár év múlva ne fulladjunk 
bele a szemétbe. De az ilyen törekvések között is lehet olyan, 
ami vakvágánynak bizonyul. Nagyon úgy tűnik, hogy ilyen 
zsákutca az is, hogy egyre többen vásárolnak szabadtartásos 
tojást abban a hitben, hogy ezzel jót tesznek az állatoknak és 
a bolygónak is. Pedig ez nem így van. Az Indexnek nyilatkozó 
kutatók és termelők szerint egyre kevesebb embernek van 
konkrét tapasztalata az állattartásról, emiatt könnyen felül-
nek téves, de jól hangzó üzeneteknek. 

A Tojásszövetség felkért néhány kutatót és termelőt, hogy se-
gítsenek eloszlatni pár tévhitet, ami miatt nemcsak a tojásága-
zat kerülhet egyre nagyobb bajba, hanem túlzás nélkül az egész 
élővilág is.  

NAGYON NEM MINDEGY UGYANIS, HOGY MILYEN TOJÁS AZ, 
AMIT MEGVESZÜNK. 

Abban továbbra sincs nagy változás, hogy a magyarok legfonto-
sabb szempontja tojásvásárláskor még mindig az ár-érték 
arány, de a tudatosabb és a vastagabb pénztárcájú vevők egyre 
inkább a szabadtartásos tyúktartásból származó tojásokat ke-
resik. Az áruházak pultjai mellett egyébként tényleg gyakran 

https://index.hu/szerzo/bozzay_balazs
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látni olyan embereket, akik a tojástartó dobozokat nézegetik, 
vagy a tojásokon lévő kódszámot olvasgatják. Ezek alapján pe-
dig sokan visszahőkölnek, ha meglátják: ketreces tartásban él-
degélő tyúk tojása van a kezükben. Ilyenkor gyakran visszarak-
ják az árut, és keresnek egy “mélyalmos”, vagy “szabadtartás” 
felirattal ellátott terméket. Három ok is lehet, amiért ezt teszik: 

1. Minőségi szempont: azt gondolják, hogy az az állat - és 
így a tojás is - , ami szabadtartásban él, biztosan egész-
ségesebb és finomabb, mint amelyik ketrecben nevel-
kedik. 

2. Környezetvédelmi szempont: a szabadtartásos gazdál-
kodás biztosan sokkal kevésbé környezetkárosító, 
mint az ipari jellegű ketreces. 

3. Állatjóléti szempont: olyan vállalkozásokat akarnak tá-
mogatni, ahol a védtelen, kiszolgáltatott tyúkok na-
gyobb helyen, kellemesebb, szabadabb környezetben 
tengethetik a napjaikat. 

Na, ezek közül kettő, de inkább mindhárom elgondolás teljesen 
téves. 

 

A tojásokon található kód, amelyből kiderül a tojás származása 
és a tartás módja is. Fotó: Joern Pollex / Getty Images 
Hungary 

Tévhit 1: A szabadtartásból származó tojás finomabb és egész-
ségesebb 

Bármennyire is meredeken hangzik, a tojás minősége egyálta-
lán nem függ attól, hogy ketrecben, vagy szabadon van a tyúk - 
erről beszélt az Indexnek Horn Péter agrármérnök, akadémikus, 
aki hangsúlyozta, hogy 

PUSZTÁN ATTÓL NEM LESZ FINOMABB ÉS TÁPLÁLÓBB EGY 
TOJÁS, HOGY SZABADTARTÁSBÓL SZÁRMAZIK. 
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Elmondása szerint ugyanis a tojás minősége és beltartalmi ér-
téke csak a takarmánytól függ, vagyis attól, hogy mit eszik az 
állat. Ha a takarmány sok kukoricát vagy zöld alapanyagot (pl. 
füvet) tartalmaz, a tojássárgája mélyebb, sötétebb sárga lesz, a 
szójaliszttől pirosassá válik, a lenmag pedig barnássá változ-
tatja. Kalciumpótlással pedig a tojáshéj vastagságát, erősségét 
lehet növelni. Illetve ha a takarmány E-vitamin tartama vagy 
Omega-3 zsírsavtartalma magasabb, a tojásban is megnő ezek-
nek az anyagoknak a mennyisége. 

Egyébként a tojás a legegészségesebb táplálékok közé tartozik, 
biológiai értéke az anyatejhez hasonló - mondta Horn Péter, aki 
szerint a közétkeztetésben sokkal több tojást kellene adni a 
gyerekeknek, és ez nem is növelné meg drasztikusan az állami 
kiadásokat. Beszélt arról is, hogy a rászorulóknak a cukor és liszt 
helyett többségében inkább tojást kellene adni, mert az sokkal 
táplálóbb. 

Az akadémikus szerint a tojássárgájával kapcsolatban is van egy 
régóta fennálló tévhit, miszerint a sárgájának túlságosan magas 
a koleszterin tartalma, ezért káros lehet. Ez a rossz feltételezés 
akkor terjedt el, amikor nyulakon vizsgálták a tojásban lévő ko-
leszterin hatását. 

 

Fotó: Bődey János 

 A kutatók azt látták, hogy a nyulak nem tudják megemészteni 
a tojássárgájában lévő koleszterint. Viszont a nyúl azon kevés 
állat közé tartozik, ami - növényevőként - nem tudja kezelni a 
koleszterint, tehát ezeknek a kutatásoknak az eredményeit 
nem érdemes az emberi étkezésre vonatkoztatni. Horn szerint 
az emberi szervezet ráadásul sokkal több koleszterint termel, 
mint amennyit megeszünk, és a sárgája olyan zsírsav összeté-
telű, hogy ha megeszünk 3 tojást, akkor az epénk úgy kezd mű-
ködni, hogy a többlet koleszterint egyszerűen kimossa a szerve-
zetből. Az is fontos, hogy a sárgája kétharmad részben telítetlen 
zsírsavakat tartalmaz (ezek egészségesebbek, mint a telítettek), 
plusz rengeteg ásványianyag és vitamin van benne, nem 



Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 11. szám 

43. oldal 

érdemes tehát félni tőle, a diétázóknak sem kell kipöckölni a 
sárgáját a tojásból. 

Mi az a mélyalmos tojás? 

A mélyalmos tartásmódban a tyúkok nem ketrecekben élnek, 
hanem az egész istálló területén szabadon mozoghatnak, kapir-
gálhatnak. Persze ott is elzártan, zsúfoltan élnek, és sok eset-
ben egyáltalán nem mehetnek ki a szabad levegőre. Természe-
tesebb hatást kelthet az alattuk lévő szalma és fa forgács, de ez 
egyben veszélyforrás is, hiszen összekeveredik az ürülékükkel, 
amivel így elég gyakran érintkezhetnek. 

VISZONT AZT IS JÓ TUDNI, HOGY A SZABADTARTÁSOS, VAGY 
MÉLYALMOS TOJÁS - A TARTÁSMÓDBÓL ADÓDÓAN - SZENY-
NYEZETTEBB LEHET, HISZEN AZ ÁLLATOK ÜRÜLÉKE RAJTAMA-
RAD A TOJÁSON, ÉS ABBÓL VALAMENNYI BE IS JUTHAT A BEL-
SEJÉBE IS. 

A ketrecesnél ugyanakkor nem (vagy csak minimális mérték-
ben) szennyeződik a tojás, hiszen úgy van kialakítva a technoló-
gia, hogy miután kipottyan a tojás az állatból, azonnal kigurul 
alóla, a trágya pedig sok esetben még a ketrecekkel teli hatal-
mas istálló légteréből is kikerül néhány perc alatt - mondta 
Horn Péter, aki arról is beszélt, hogy a nyílt és mélyalmos tech-
nológiáknál az állatok a saját ürülékükben mászkálnak, ezért 

jobban ki vannak téve a fertőzéseknek, kórokozóknak, parazi-
táknak. Emiatt pedig többet kell őket gyógyszerezni. 

Tévhit 2: A bolygónak az lenne jobb, ha minden tojás szabad-
tartásból származna, és nem ronda ipari monstrumokból 

Ez sem igaz. 

A SZABADTARTÁSOS TOJÁSTERMELÉSNEK SOKKAL NAGYOBB 
AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMA, MINT A KETRECESNEK, 

hangsúlyozta Horn Péter. A szabadtartásban lévő tyúkok pél-
dául többet mozognak, emiatt többet esznek, ezért a káros gáz 
kibocsátás ennél a tartásmódnál a legmagasabb. Szabadtartás-
nál ammóniából és metánból például csaknem négyszer annyi 
keletkezik, mint a zárt rendszerekben, de szén-dioxidból is 20 
százalékkal több jön létre. A kiszolgáltatott állatokért aggódók 
számára nyilván kegyetlenül hangzik, hogy a többletmozgásra 
problémaként hivatkozunk, de tényleg az az igazság, hogy a 
több milliárd ember számára tojást termelő több milliárd tyúk 
sajnos sokkal jobban károsítja a környezetet, ha kint szaladgál, 
mintha egy ketrecben totyog. És fontos azt is tudni, hogy az 
EU néhány évvel ezelőtt megszigorította a ketrecekre vonat-
kozó előírásokat. Az újítások közé tartozott például, hogy 40 
százalékkal nagyobb életteret kellett biztosítani tyúkonként. És 
a komfortot is növelni kellett: fészket, ülőrudat, karom és csőr 
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koptatót kellett kialakítani, illetve növelni kellett a ketrecek kö-
zötti sortávolságot is.  

Mezőszentgyörgyi Dávid, a Corvinus Egyetem Agrárközgazda-
sági és Vidékfejlesztési Tanszékének docense arról is beszélt, 
hogy a szabadtartásban élő állatok több vizet isznak, sőt, az ita-
tójuk kialakításából adódóan több víz párolog el feleslegesen, 
mint a ketrecesnél. És a több mozgás miatt több takarmány-
termő területre van szükség az élelmezésükhöz. Vízből és takar-
mányból 14-15 százalékkal kell több a szabadtartásnál. Ráadá-
sul a nyílt gazdálkodásnál a tyúkok egységnyi idő alatt 5-10 szá-
zalékkal kevesebb tojást termelnek, mint a ketrecben nevelke-
dők. 

Tehát, ha minden olyan tyúkot, amelyik jelenleg ketrecben van, 
ezentúl szabadon tartanának, akkor minden szempontból je-
lentősen megnőne a környezeti terhelés. 

Tévhit 3: A tojótyúkok jobban éreznék magukat szabadtartás-
ban 

Teljes mértékben ez sem igaz. Ugyan a szárnyasok eredeti élet-
módjához valóban közelebb áll a szabadtartás, de fontos tudni, 
hogy a mai tojótyúkoknak már nagyon kevés köze van a néhány 
évtizeddel ezelőtt a vidéki háztartások tyúkudvarán kapirgáló 
állatokhoz - mondta Mezőszentgyörgyi. A mai tojóhibridek 
ugyanis kifejezetten az ipari körülményekre lettek kitenyésztve, 

az elmúlt évtizedekben azokat az egyedeket válogatták ki és 
szaporították tovább, amelyek jól bírták az ipari körülményeket 
- mondta a kutató. 

A MAI TOJÓTYÚKOK PÉLDÁUL OLYANNYIRA HOZZÁ VANNAK 
SZOKVA A MESTERSÉGES FÉNYHEZ, HOGY A NAPFÉNY ZA-
VARJA ŐKET. 

Nem ritka, hogy az istálló kijáratához fákat kell telepíeni, hogy 
a tyúkok egyáltalán kijöjjenek az épületből. A fák árnyékába 
még csak-csak kimennek, de a tűző napra nem szívesen. Főleg 
nem nyáron, amikor a fűthető-hűthető létesítményeknél sokkal 
melegebb van a szabadban. Horn Péter egy olyan kísérletről is 
beszélt, ahol a tyúkok választhatták ki, hogy a különböző meg-
világítású helyek közül melyikben akarnak enni. És a többség a 
félhomályban akart, a borúsabb időnek megfelelő nappali fény-
hez szinte egyáltalán nem mentek, a még erősebb fényhez meg 
pláne nem. A kutató szerint persze ha csak a tűző napon kapnak 
enni, akkor megeszik ott is, mert éhesek. Horn szerint a kakasok 
is azért kukorékolnak hajnalban, hogy jelezzék a tyúkoknak, 
hogy most van lehetőség kirohanni, és eszegetni valamit, aztán 
igyekezni kell vissza a védett helyre. Mezőszentgyörgyi pedig 
hozzátette: több kísérlet is bizonyítja, hogy a szabadtartásban 
élő állatok elhullási aránya magasabb, mint a ketrecben élőké. 
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Szabadtartású csirkefarm Angliában Fotó: Tim Graham 
/ Getty Images Hungary 

A nyílt technológiáknál sokkal nagyobb eséllyel kapják el a ma-
dárinfluenzát is, hiszen ezt a betegséget vadmadarak terjesztik. 
Ilyen járványból az elmúlt 15 évben kettő is volt Magyarorszá-
gon. Ha felüti a fejét a betegség, akkor óriási pusztítást okoz, 
szinte az összes állatot le kell vágni a telepen. A gazdálkodót 
ilyenkor csak az állami kártalanítás menti meg a csődtől. 

Fontos az is, hogy a zárt technológiában folyamatos a termelés, 
a nyíltnál viszont ősztől tavaszig sokkal kevesebb tojás van, hi-
szen sokkal kevesebb a fény. Egyébként ez volt a kulcs az ipari 
tojástermelés kialakulásához is. A 19. század végén egy angol 
szállodatulajdonos télen is szeretett volna friss tojást adni 

vendégeinek, ezért a hotel pincéjében berendezett egy bevilá-
gított részt a tyúkoknak. Ezután indultak el világszerte a világí-
tási programok. A 20. század elején pedig a paraziták és a tyúk-
tetű ellen akartak védekezni azzal, hogy ketrecbe rakták a ma-
darakat.  

Persze érthető, ha az állatvédők számára kiábrándító és elfo-
gadhatatlan az, hogy egyáltalán miért kellett ezeket a tojóhib-
rideket az ember kénye-kedve szerint kitenyészteni. De sajnos 
az is igaz, hogy ha a szárnyasokat az eredeti genetikájuk-
kal hagyták volna, és mind szabadtartásban élt volna, akkor 
még a mostaninál is sokkal nagyobb szennyezést okozott volna 
az ágazat. Mindezek miatt természetesen a vegetáriánusok 
húsmentességet hirdető érveinek is van létjogosultsága. 

Az biztos, hogy egyre többen vásárolnak szabadtartásból szár-
mazó tojást Magyarországon, de az unióhoz képest nálunk még 
mindig sokkal nagyobb a ketreces tojás részaránya. Az EU-ban 
a tojótyúkok 50, míg nálunk több mint 80 százaléka él ketrec-
ben. 

Bizonytalan jövő 

Az áruházláncok azt tervezik, hogy 2025-től már csak szabad-
tartásos tojást árulnak majd - erről már Pákozd Gergely tojás-
termelő, a Tojásszövetség korábbi alelnöke beszélt, aki azt is 
mondta, hogy a termelők természetesen alkalmazkodnak a 
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vásárlói igényekhez, annak ellenére, hogy szerinte is sokan té-
ves információk alapján vásárolnak tojást. Pákozd hangsú-
lyozta, hogy 

HATALMAS MUNKAERŐHIÁNY VAN A TOJÁSÁGAZATBAN IS, 
TEHÁT, HA A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKBAN EGYRE NAGYOBB 
IGÉNY LESZ A SZABADTARTÁSOS TOJÁSRA, AZ CSAK NEHEZÍTI 
A GAZDÁK DOLGÁT, 

hiszen az élőmunkát kiváltani csak automatizálással lehet, a 
szabadtartásos tojástermelést azonban sokkal nehezebb  gépe-
síteni, robotizálni. 

Pákozd szerint a termelők komoly összegeket szántak arra, 
hogy modernizálják ketreceiket, most pedig sokat költenek a 
farmok gépesítésére, viszont lehet, hogy a közeljövőben 
mindez kidobott pénzzé válik. Hiszen a fogyasztók egyre inkább 
a szabadtartásos tojást keresik, tehát elképzelhető, hogy pár év 
múlva le kell rombolniuk a ketreceiket. Nehezen tudnak tehát 
tervezni, beruházni, hiszen nem tudják mit hoz a jövő. Ráadásul 
ha átalakítják a telepeiket szabadtartásos termelésre, az nem-
csak a környezeti terhelés megnövekedésével járna, hanem az-
zal is, hogy a tojás ára két- háromszorosára emelkedne. Az al-
ternatív tartásból származó tojás ára már most is jóval maga-
sabb, mint a ketrecesé, hiszen a több takarmány, a több víz és 

a nagyobb élőmunka szükséglet magasabb költségeket jelent, 
amit nyilván a vásárlók fizetnek meg.  

 

Horn Péter (j) és Pákozd Gergely (b) Fotó: Bődey János 

„Mániméker” 

Megkerestük a Magyar Szabadtartásos Baromfitermelők Szö-
vetségét is, arra voltunk kíváncsiak, hogy mit szólnak ahhoz, 
hogy sok szakértő és termelő szerint semmivel nem jobb minő-
ségű a szabadtartásos tojás. Emellett megkérdeztük azt is, hogy 
valóban nagyobb környezeti terheléssel jár-e a szabadtartásos 
gazdálkodás. Kérdéseinkre a szervezet vezetője, Bárány László 
válaszolt, aki őszintén elmondta, hogy igaza van a témában 
megszólalt kutatóknak és termelőnek: 
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Maximálisan azonosulok a véleményükkel. Nem függ a tyúk va-
lódi, vagy az általunk beleképzelt közérzetétől, hogy a megtojt 
tojásnak mi lesz a biológiai értéke, mennyi lesz a tojásnak a zsír-
sav, az aminosav, a fehérje, a szénhidrát, vagy a vitamin tart-
alma. Ettől a rántottánk egy fikarcnyival se lesz finomabb, sőt, 
a piskóta se lesz magasabb egy milliméterrel sem. Egy tojás él-
vezeti, beltartalmi, mikrobiológiai minősége teljesen független 
attól, hogy milyen tartási környezetben nevelik a tyúko-
kat. Minden a bevitt tápanyag minőségén és az egészséges tar-
tási körülményeken múlik 

- mondta. 

Bárány hangsúlyozta azt is, hogy ők mindettől függetlenül sze-
retnék kielégíteni a vásárlók igényeit, és ha a vásárlók szabad-
tartásos tojást meg csirkét akarnak, akkor ezt az igényüket kell 
teljesíteni.  

Bízzuk rá a vásárlóra, hogy ő maga hozza meg a döntést. 

Beszélt arról is, hogy a csirkehús ízét sem befolyásolja „egy fi-
karcnyit sem”, hogy az állat ketrecben vagy szabadon élt. Az ő 
cégük tanyasi csirkéje igazából azért finomabb, mert 82-84 nap 
alatt éri el a vágósúlyt, míg a „kisöccse” 38-40 nap alatt. És 
ugyan a tanyasi csirke rostjai között 30 százalékkal kevesebb víz 
van, de a rostossága, az izmoltsága elsősorban a fajtajellegből 
adódik, nem a tartási körülményekből. 

Bárány cége egyébként nem foglalkozik tojástermeléssel, a sza-
badtartásos csirkéjüket viszont "money maker"-nek, vagyis 
pénzcsinálónak hívják, hiszen azon két-, két és félszer nagyobb 
profit van, mint a ketreces állaton. Persze tanyasiból csak 900 
ezret vágnak le náluk évente, ipariból pedig 65 milliót. A vállal-
kozó - aki egyébként Magyarország 21. leggazdagabb em-
bere - azt mondta, hogy a szabadtartásos állat eladási számai 
dinamikusabban nőnek, mint az iparié, de véleménye szerint a 
következő években biztosan nem fog eltűnni az ipari, mert Ma-
gyarországon egyszerűen nincs akkora vásárlóerő, ami kiszorít-
hatná. 

Tojásból is sokan csak a legeslegolcsóbbat tudják megvenni, 
amelyek között nagyon sok az import áru, a megszólalók szerint 
sok ország nálunk vezeti le a termelési feleslegét. Az ilyen ter-
mékek minőségéről azonban keveset tudunk, csak annyi biztos, 
hogy az EU-n kívüli országokban (és több uniós államban is) sok-
kal lazábbak a higiéniai előírások, mint nálunk. 

(Borítókép:  Tojótyúkok és tojások a Földesi Rákóczi Mezőgaz-
dasági Kft. sápi telephelyén 2019. október 10-én - fotó: Czeglédi 
Zsolt / MTI) 

 

 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.dehir.hu%2Fdebrecen%2F47-milliard-forinttal-noveltek-egy-ev-alatt-vagyonukat-a-leggazdagabb-debreceniek%2F2019%2F05%2F09%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.dehir.hu%2Fdebrecen%2F47-milliard-forinttal-noveltek-egy-ev-alatt-vagyonukat-a-leggazdagabb-debreceniek%2F2019%2F05%2F09%2F


Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 11. szám 

48. oldal 

Hogyan vette rá a marketing a világot, hogy 
palackozott vizet igyon? 
HANULA ZSOLT index.hu 2019.11.03.  

Amerikában 2017-ben a palackozott vizek forgalma az iparág 
történetében először megelőzte a szénsavas üdítőkét: előbbi-
ből fejenként évi 147,6 litert vásároltak, utóbbiból mindössze 
145,7-et. Az adat mára elérte az évi 159 litert, és az előrejelzé-
sek szerint pár éven belül átlépi a mágikus 50 gallonos határt 
(189 liter). Fura amerikai divathóbort, gondolhatnánk, de az At-
lanti-óceán innenső felén is hasonlóak a számok, sőt: az olaszok 
és a németek évi 188, illetve 175 literrel még az amerikaiakat is 
megelőzik (a magyar átlag 126 liter). 

Ez elég durva, főleg ha belegondolunk, hogy a palackozott vizek 
gyakorlatilag nagyon-nagyon kevésben különböznek a sima 
csapvíztől. Leginkább az árukban, ami több ezerszeres is lehet, 
és persze abban, hogy a műanyag palackok, amiben eladják 
őket, súlyos környezetvédelmi problémát jelentenek. (Hogy 
pontosan miben különbözik a palackozott ásványvíz a csapvíz-
től, arról itt írtunk bővebben.) 

Persze nem mindig volt ez így: az 1970-es években az amerikai 
átlagfogyasztás mindössze évi 5-6 liter volt. Ez növekedett bő 
negyven év alatt a harmincszorosára. Pénzre lefordítva: az 

amerikaiak tavaly 18,5 milliárd dollárt (5434 milliárd forint) ad-
tak ki palackozott vizekre - amit egyébként kvázi ingyen is meg-
kaphattak volna a csapból. 

Mielőtt rátérünk a jelenség mögött álló marketinges szu-
pertrükk részletezésére, nézzük meg a Penn & Teller: Bullshit! 
vonatkozó epizódjának egy nagyon vicces részletét, amiben egy 
menő étteremben kóstoltat a víz-sommelier a vendégekkel eg-
zotikus, és persze méregdrága vizeket, amiket valójában a csap-
ból engedett a dizájnpalackokba (angoltudás nem árt): 

 

A palackozott vizek diadalmenete, ahogy a modern fogyasztói 
társadalom legtöbb trendje, Amerikából indult ki, ahol az 1800-
as évek első felében kezdték különböző gyógyvizes források vi-
zét palackokba töltve drogériákban árulni. Ahogy a palackozás 
és a szállítás egyszerűbbé és olcsóbbá vált, az 1800-as évek vé-
gére a palackozott vizek is egyre népszerűbbek lettek, de a 20. 

https://index.hu/szerzo/hanula_zsolt
https://www.beveragedaily.com/Article/2017/03/13/Bottled-water-surpasses-soda-in-consumption-for-the-first-time
https://www.beveragedaily.com/Article/2018/06/01/Bottled-water-takes-top-spot-in-US-in-2017
https://www.statista.com/statistics/455422/bottled-water-consumption-in-europe-per-capita/
https://index.hu/techtud/2019/09/11/vizvasarlas_asvanyviz/
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fnews.northeastern.edu%2F2017%2F09%2F01%2Fthe-marketing-magic-that-drives-thirst-for-bottled-water%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fnews.northeastern.edu%2F2017%2F09%2F01%2Fthe-marketing-magic-that-drives-thirst-for-bottled-water%2F
https://www.seriouseats.com/2017/07/how-bottled-water-became-americas-most-popular-beverage.html
https://youtu.be/YFKT4jvN4OE
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század elejétől, a városi vízvezetékek vízmimőségének javulásá-
val (klórozás, aztán a 2. világháború után a fluor használata) 
megtorpant a hódításuk, és az ásványvizek visszaszorultak az 
egészségmániások piacára. 

Így jutunk el 1977-ig, amikor a francia Perrier ásványvizes cég 
leigazolta a Levi Strauss farmergyár marketinges guruját, Bruce 
Nevinst, és kiadta a feladatot: terjessze el a cég vizét a menő 
éttermek itallapjainak világán túlra. 

Farrah Fawcett Perrier-vel mos hajat! 

Nevins egész pályás marketinges letámadással indított: elárasz-
totta a tévéket és a színes magazinokat reklámokkal, amikben 
nem éppen absztinens életmódjukról híres celebek, mint Orson 
Welles vagy Richard Burton ajánlgatták lelkesen a jellegzetes 
zöld üveges Perriert. Ezzel párhuzamosan az árát is levitték 1,09 
dollárról 69 centre. (Ez mai értéken, forintba átszámolva még 
mindig kb. 800 frontot jelent egy 7 decis üvegért.) 

Az időzítés tökéletes volt: a háború utáni két évtizedben szüle-
tett generáció, a baby boomerek ki voltak éhezve valami olyan 
státuszszimbólumra, ami nem elviselhetetlenül drága, de azért 
jól jelzi, hogy ők mennyire különböznek a szüleik korosztályától. 
Ezzel párhuzamosan éppen éledezett az egészséges életmód 
trendje, és tele voltak a hírek a szénsavas üdítőkben használt 
édesítőszerek káros hatásairól. 

A Perrier hatalmas divat lett, az emberek koktélpartikon is azt 
itták martini helyett. A cég 1975-ben 3 millió üveg vizet adott 
el, négy évvel később már 200 milliót. 1985-ben az első számú 
amerikai rivális, a Poland Spring (semmi köze Lengyelországhoz, 
a Maine állambeli Poland városából indult) felvásárlásával a 
piac 85%-át uralta. 

A 90-es években aztán beütött a krach: a tisztasággal és termé-
szetességgel kampányoló Perrierben benzolszennyeződést mu-
tattak ki, vissza kellett hívni egy csomó szállítmányt a piacról, a 
botrány szétverte a márka gondosan felépített imidzsét. Ezzel 
párhuzamosan a nagy élelmiszeripari és üdítőitalos cégek is fel-
ébredtek, beszállt a piacra a Coca-Cola, a Pepsi, a Nestlé (utóbbi 
épp a Perrier felvásárlásával). 

 

Fotó: Denver Post / Getty Images Hungary 

https://priceonomics.com/the-ad-campaign-that-convinced-americans-to-pay/
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A palackozott vizek forgalma őrült módon ívelt felfelé, évi 30%-
os bővülést mutatott, és elkezdte felzabálni a szénsavas üdítők 
piacát is. Hiába próbálták szakértők elmagyarázni, hogy gyakor-
latilag nincs különbség a palackozott víz és a csapvíz élettani ha-
tásai között, a gigacégek marketinges úthengere elnyomta 
őket. A szimbolikus üzenetek csodásan működtek, már az elne-
vezésekben és a logókban kristálytiszta hegyi források, gleccse-
rek, hófödte hegycsúcsok sugallták a természetességet, a rek-
lámok pedig azt sulykolták, hogy ezek a vizek szűrve vannak, 
nem ám vegyi anyagokkal kezelve, mint a csapvíz. 

(Erre szépen rímel, hogy a legutóbbi ásványvizes cikkünkre rea-
gálva a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség is 
egy olyan közleményt adott ki, ami a palackozott vizek termé-
szetes tisztaságát hangsúlyozta. Arra érdekes módon nem tér-
tek ki, hogy a természetes tisztasághoz mennyit ad hozzá a sú-
lyosan környezetszennyező műanyag palack, amibe a vizet töl-
tik.) 

Bacik vs. arzén 

A vizes cégeknek kapóra jött minden olyan eset, amikor vala-
melyik nagyváros vízvezetékében szennyeződést találtak. A leg-
súlyosabb ilyen eset 1993-ban történt Milwaukee-ban, ahol a 
vízhálózatba került Cryptosporidium parazita miatt százezrekre 
tört rá a hányás és hasmenés a csapvíztől. A helyzet addig fajult, 

hogy 1997-ben több amerikai nagyváros, többek között Hous-
ton és Kansas City is elkezdte a város vezetékes vizét palac-
kozni, mert az emberek nem bíztak a csapvízben, a palackozott-
ban viszont igen. 

Mindez olyan vicces helyzeteket is szült, mint például a hí-
res Cleveland-incidens, amikor a Fiji ásványvíz azzal a szlogen-
nel hirdette az egzotikus származását, hogy “Azért van Fiji rá-
írva, mert nem Clevelandben palackozzák”. (Cleveland koráb-
ban ipari központ volt, folyója, a Cuhayoga pedig olyan koszos, 
hogy egyszer az olajszennyeződés miatt konkrétan felgyulladt.) 
A nem is annyira burkoltan leprolizott clevelandi városvezetés 
erre bevizsgáltatta a Fijit és a saját csapvizét egy laborban, ahol 
előbbiben literenként 6,3 mikrogramm arzént találtak. Bár ez 
bővel az egészségügyi határérték alatt volt, elég csúnya PR-ön-
gól volt, hogy a méregdrága ásványvíznél még a clevelandi 
csapvíz is tisztább. 

Vissza a csaphoz? 

A vízdivat ettől függetlenül tovább hódított, státuszszimbólum-
ból teljesen hétköznapi jelenséggé vált. Ez nem várt kanyart ho-
zott az iparba a 2010-es évek elején: kiderült, hogy míg üdítő-
italoknál remekül ki lehet építeni a márkahűséget, az ásványvi-
zek közül a vásárlók nagy többsége egyszerűen azt választja, 
ami a legolcsóbb. Ahogy a vizek árai csökkentek, és a nagy 

https://index.hu/techtud/2019/09/11/vizvasarlas_asvanyviz/
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F1993_Milwaukee_Cryptosporidiosis_outbreak
https://www.bevnet.com/news/2006/07-20-2006-cleveland_fiji_water.asp/
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fohiohistorycentral.org%2Fw%2FCuyahoga_River_Fire
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áruházláncok sajátmárkás termékei elkezdték kiszorítani a 
menő és drága márkákat, utóbbiak lépéskényszerbe kerültek. 
Ennek eredménye lett az utóbbi években Magyarországra is be-
gyűrűzött trend az ízesített, vitaminokkal vagy koffeinnel feltur-
bózott ásványvizekkel - 

AMIVEL GYAKORLATILAG VISSZATÉRTÜNK A SZÉNSAVAS ÜDÍ-
TŐKHÖZ, CSAK TELJESEN MÁS MARKETINGES CSOMAGOLÁS-
BAN. 

Az ásványvizek történetének legutóbbi csavarját pedig éppen 
most éljük át. Egy elég jelentős vásárlói réteg rádöbbent, hogy 
a műanyag palackok mennyire környezetszennyezőek, és elkez-
dett visszatérni a csapvízhez, az ivókutakhoz, a fémkulacsokhoz 
és a többször használatos, újratölthető palackokhoz. A sokmil-
liárdos ásványvíz-ipar egyelőre keresi a választ erre a jelen-
ségre, de az újrahasznosítás, a kicsit kevésbé szennyező mű-
anyagok használata nem tűnik kirobbanóan hatásosnak. 

 

Résztvevő a IV. Országos sírásó versenyen a székesfehérvári Új 
Köztemetőben 2019. szeptember 7-én. Fotó: Balogh Zol-
tán / MTI 

A palackozott vizek forgalma mindenesetre továbbra is hatal-
mas, és tovább növekszik - bár tegyük hozzá, vannak helyek, 
amiket úgy tűnik, elkerült a trend. Ilyen jellemzően Skandiná-
via: Svédországban például csak évi 10 liter az átlagos fogyasz-
tás, Finnországban 14, Dániában 21. Viszont sokkal több em-
bert érint a skála túlsó vége: az olyan helyek a világban, ahol 
annyira rossz minőségű a vezetékes víz (vagy egyáltalán nincs is 
olyan), hogy a palackozott az egyetlen megoldás: 

Elmentünk Indiába, ahol egy 10 milliós városban konkrétan el-
fogyott a víz. Mit lehet ilyenkor csinálni? Van erre megoldás? 

https://www.statista.com/statistics/455422/bottled-water-consumption-in-europe-per-capita/
https://index.hu/video/2019/09/16/klimavaltozas_india_csennai_vizhiany_monszun_vizszennyezes_klimakatasztrofa/
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Íme, a 21. század továbbfejlesztett, legízle-
tesebb görögdinnyéje 
ORIGO2019.11.02. 19:50 

Egy új kutatás megnyitotta az utat egy úgymond „továbbfej-
lesztett" görögdinnye felé. Ennek érdekében a genetikusok 
megvizsgálták hét fajájának genomját és létrehoztak egy kü-
lönleges adatbázist, amely segítségével minden eddiginél ízle-
tesebb és húsosabb, ám a kártevőknek és változékony időjá-
rási változásoknak is ellenálló gyümölcs kerülhet az asztalra. 

A génekben rejlik a kulcs 

Már csak néhány évet kell várnunk a minden eddiginél ízlete-
sebb görögdinnyére. Ha hihetünk a genetikusoknak. 

 

Minden eddiginél édesebb lehet FORRÁS: PEXELS.COM 

Mivel az elmúlt négyezer évben háziasítottuk a görögdinnyét, 
így azokat a gyümölcsöket választották, amelyek vörösek, éde-
sek és a legkevésbé keserűek– mondta Zhangjun Fei, a Boyce 
Thompson Intézet oktatója és a nemzetközi kutatás társelnöke. 
– Sajnos, mivel az emberek a görögdinnyét a történelem során 
még édesebbé és vörösebbé tették, a gyümölcs elvesztette bi-
zonyos képességét, hogy ellenálljon a betegségeknek és más tí-
pusú nyomásnak. 

Fei és munkatársai 2013-ban hozták létre az első görögdinnye 
referenciagenomot. A jelenlegi adatbázis alapját a kelet-ázsiai 
„97103" termesztett fajta képezii, amely édes gyümölcs lédús, 
piros belsővel. Fei szerint azonban nem szabad figyelmen kívül 
hagyni hat másik vadon élő görögdinnyefajt, amelyekbár sá-
padtak, kemények és keserű az ízük, ám számos, kívánatos tu-
lajdonsággal rendelkeznek, például nagyobb ellenálló képes-
séggel az ember okozta éghajlatváltozás ellen.A kutatók szerint 
ha ezeket a tulajdonságokat kiváltó géneket kultiváljuk a házia-
sított görögdinnye fajtákba, az által a gyümölcsök ízletesebbé 
válhatnak, jobban tudnának növekedni a különféle éghajlati vi-
szonyokon, de magasabb lehetne az ellenálló képességük a kár-
tevőkkel, betegségekkel és más tényezőkkel szemben. Először 
azonban azt kell kideríteni, hogy melyek ezek a gének. 
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A vadon élő fajok is kitűnő alapot képeznek 

Ennek megismerése érdekében a kutatócsapat a „a 2013-as Fei 
referenciagenommal" kezdte az újabb kutatásokat, és létreho-
zott egy továbbfejlesztett verziót. 

 

Több fajta jó tulajdonságát egyesítették FORRÁS: 
PEXELS.COM 

Olyan szekvenálási technológiákat alkalmaztunk, amelyek lehe-
tővé tették egy sokkal jobb minőségű genom létrehozását, 
amely sokkal jobb referencia a görögdinnye közösség számára– 
magyarázta Fei. – Ezután mind a hét fajban szekvenáltuk a 414 
görögdinnye genomját. 

Ezeknek a genomoknak az új referenciagenommal és egymással 
történő összehasonlításával a kutatók képesek voltak meghatá-
rozni a különböző görögdinnye fajok evolúciós kapcsolatát. 

 

Sokféleképpen szeretjük a dinnyét FORRÁS: PEXELS.COM 

Elemzésünk egyik fő felfedezése, hogy a vadon élő fajok, ame-
lyeket a jelenlegi tenyésztési programokban széles körben hasz-
nálnak, a C. amarus, nővérfaj, nem pedig az őse, mint azt széles 
körben hitték– tette hozzá a kutatás vezetője. 

A modern görögdinnye fajtákat a házasítás során kevésbé kese-
rűvé tették, miközben növelték az édességüket, méretüket és 
megsötétítették gyümölcs húsát. Az elmúlt néhány száz évben 
ezért lettek édesebbek, miközben az ízük és textúrájuk tekinte-
tében is javultak. 
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Képes ellenállni a kártevők hatásainak 

A csoport azonosította a görögdinnye genom több régióját, 
amelyeket ki lehet használni annak érdekében, hogy tovább ja-
vítsák ezeket a tulajdonságokat a fajtákban. 

 

Ellenáll a betegségeknek, kártevőknek és éghajlati változások-
nak is FORRÁS: PEXELS.COM 

Az édes görögdinnye genetikai alapja nagyon szűk– mondta 
mnon Levi, az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium kutató ge-
netikusa és görögdinnye-tenyésztője, a tanulmány egyik társ-
szerzője. – Ám a vadon élő fajok között széles a genetikai sok-
féleség, ami nagy lehetőséget kínál számukra olyan gének táro-
lására, amelyek révén a gyümölcs képessé válik ellenállni a kár-
tevők és a környezeti terhelés hatásainak. 

A kutatók közzétettek egy úgynevezett kísérő dokumentumot 
is a Nature Genetics tudományos folyóiratban, amelyben 1755 
dinnye elemzését mutatták be, beleértve a sárgadinnye és a 
mézharmat fajtákat. 

A szakemberek nem kevesebb, mint 208 olyan genomrégiót ta-
láltak, amelyek a gyümölcs tömegéhez, minőségéhez és morfo-
lógiai jellemzőihez kapcsolódtak, amelyek hasznosak lehetnek 
a dinnye nemesítésében. 

Rövid hírek, érdekességek 

Itt a magyarázat, hogy miért olyan sokszínűek 
a madártojások 
ORIGO 2019.10.30.  

A madártojások különböző formájúak, méretűek és mintá-
júak. A biológusok már régóta keresik ezeknek a 
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különbségeknek az elsődleges okait. Természetesen több té-
nyező van játékban: a genetikai és az éghajlati különbségek, 
valamint a környezeti alkalmazkodás. Egy most publikált ta-
nulmány azonban egy meglehetősen egyszerű szabályt ismer-
tet: minél hidegebb az éghajlat, ahol a madár lerakja a tojá-
sait, azok annál sötétebbek lesznek. 

Egy teljesen új elmélettel álltak elő a kutatók a madarak tojása-
inak színét vizsgálva. 

A madár fejlődő embriójának túlélése attól függ, hogy a tojás 
képes-e szigorú hőhatárokon belül maradni– magyarázták a ku-
tatók a most publikált tanulmányukban. – A hidegebb éghajlatú 
élőhelyeken élő madarak, különösen azok, amelyeknek fészkei 
ki vannak téve a beeső napsugárzásnak, sötétebb tojásokkal 
rendelkeznek. 

A kutatók bizonyítékokat találtak arra, hogy a sötétebb tojások 
gyorsabban melegednek fel, mint a világosabbak, ha napsugár-
zás éri őket. 

 

A madarak ügyesen alkalmazkodnak és a tojások színe is ehhez 
adaptálódik FORRÁS: PEXELS.COM 

Ennek pedig számos oka van: a sötétebb pigmentek kevésbé 
tükrözik a napfényt, azaz több hőt vonzanak. 

Amikor az időjárás hidegebbre fordul, ez életmentő lehet. 

A sötétebb héjak ráadásul kiszűrik a káros ultraibolya sugárzást 
is, amely a melegebb területeken jóval erősebb. Ezenkívül a sö-
tét pigmenteknek bizonyos esetekben antimikrobiális tulajdon-
ságai is vannak, ami azért létfontosságú, mert a melegebb, ned-
vesebb területeken megjelenő a mikrobák és gombák jelentős 
veszélyt jelentenek. 



Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 11. szám 

56. oldal 

 

A színes tojások nem véletlenül ilyen színpompásak FORRÁS: 
PEXELS.COM 

Emellett a világosabb tojásokat a forró régiókban a ragadozók 
könnyebben észreveszik, amely szintén erőteljes evolúciós haj-
tóerő lehet.Ezeknek a tényezőknek az összessége adhat magya-
rázatot arra, hogy miért látunk néha olyan tojásokat, amelyek 
„a szabályokkal ellentétben" színesebbé válnak, például a tró-
pusokon sötétebbé vagy a hidegebb területeken világosabbá. 

 

Mutatjuk, hova meneküljön, ha túl akar élni 
egy világjárványt 

ORIGO 2019.10.04.  

Ha egy egész világon átsöprő, globális járvány csap le az em-
beriségre, nem sokat tehetünk ellene, az egyetlen stratégia, 
ha biztonságos helyen megpróbáljuk átvészelni a megpróbál-
tatásokat. Evidens, hogy ilyenkor valamilyen sziget számít a 
legbiztonságosabb helynek, azonban ezek között is vannak el-
térések, abból a szempontból, melyiken nagyobb az esélyünk 
a túlélésre. Kutatók most összeállították a legbiztonságosabb 
menedékek listáját. 

Az egész elgondolás egy borzasztó katasztrófafilm képsorait 
idézi, a szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy 
bár egy globális pandémia réme egyelőre nem fenyeget, a le-
hetőségét nem lehet kizárni. 

„A biotechnológiai fejlődésnek hála, ma már egyáltalán nem el-
képzelhetetlen, hogy egy genetikailag manipulált kórokozó fa-
junk létét veszélyeztető járványt indítson el" – írta közlemény-
ében az új-zélandi Otagói Egyetem egészségfizikával foglalkozó 
szakembere, Nick Wilson. „Mivel a betegség hordozói könnye-
dén átléphetik az országhatárokat, egy zárt, önfenntartó sziget 
otthonául szolgálhatna egy technológiailag fejlettebb populáci-
ónak, ami aztán a katasztrófa elmúlta után ismét benépesít-
hetné az egész bolygót" – vázolta elképzelését a kutató. 

https://www.otago.ac.nz/news/news/otago719254.html
https://www.otago.ac.nz/news/news/otago719254.html
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Az önfenntartás szükségessége eleve kizárja a potenciális búvó-
helyek sorából a távoli, kis szigeteket, amik 1-2 ember megma-
radását talán garantálhatnák, egy életképes, a civilizációt újra-
építeni képes populációét már kevésbé. 

Utóbbi feltétel miatt a szakértők csupán azokat a földrészeket 
vették számításba, amiken az ENSZ által elismert szabad és füg-
getlen államok találhatóak és legalább 250 000 ember fenntar-
tására képesek, valamint nincsenek közös, szárazföldi határaik 
(továbbá nem kötik hidak össze őket). Szintén lényeges köve-
telmények voltak még a sziget populációjának karakterisztikái, 
a menedék földrajzi helyzete, a természetes erőforrások bő-
sége valamint a helyi közösség politikai és szociális jellegzetes-
ségei. 

A legbiztonságosabb országok listája 

A fenti kritériumok figyelembevételével a kutatók összeállítot-
ták a 20 legbiztonságosabb hely listáját. A szigeteket 0-tól 1-ig 
terjedő skálán pontozták abból a szempontból, hogy az adott 
hely mennyire ideális a technológiailag fejlett populáció fenn-
tartására. 

A legmagasabb pontszámokat Ausztrália (0,71), Új-Zéland 
(0,68) és Izland (0,64) kapta. Kevesebb ponttal büszkélkedhet 
Japán, Barbados, Kuba, Jamaica és a Fidzsi-szigetek, ezek 

mindegyike 0,5 alatt teljesített, tehát annyira nem ideálisak 
menedéknek egy jelentősebb populáció számára. 

„Nem meglepő módon magas GDP-vel rendelkező nemzetek bi-
zonyultak leginkább alkalmasnak arra, hogy az élelmiszer- 
és\vagy az energia-önellátást biztosítsák, emellett elég elszige-
telteknek is kellett lenniük ahhoz, hogy előkelő helyet kapjanak 
a listán" – írták a kutatók. A rosszabb osztályzatot kapó orszá-
gok is előrébb léphetnek a rangsorban, ha megoldják az élelme-
zést, kielégítik az ott élők energiaszükségleteit, vagy stabilizál-
ják saját politikai helyzetüket, illetve megszüntetik a területü-
kön lévő környezeti kockázatokat – tették hozzá a Risk Analy-
sis című szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerzői. 

Azt a publikáció készítői is elismerik, hogy kutatásuknak több 
olyan pontja van, ami szakmailag problémás lehet, ezeket a ré-
szeket későbbi kutatómunkák során fogják tökéletesíteni, 
mindemellett a klímaváltozás hatásait is számításba kell ven-
niük. 

A rendszeres kávézástól egészségesebb a bél-
rendszer 
-BD- 2019.10.29. index.hu 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/risa.13398?referrer_access_token=-ms9WI7RcmXmQjKZTiOs_ota6bR2k8jH0KrdpFOxC646uxIBUYLceo6hz0uP4cDcjj62Jg8lQ7Igv3kgKg5U9q92VuJE7SDbx-1UGQyOdbVPJMQw_u6ZxeB34HN9MlDtJGa-KkCxtVGB3e8zXqnv2g%3D%3D
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/risa.13398?referrer_access_token=-ms9WI7RcmXmQjKZTiOs_ota6bR2k8jH0KrdpFOxC646uxIBUYLceo6hz0uP4cDcjj62Jg8lQ7Igv3kgKg5U9q92VuJE7SDbx-1UGQyOdbVPJMQw_u6ZxeB34HN9MlDtJGa-KkCxtVGB3e8zXqnv2g%3D%3D
mailto:bolcsod@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/techtud/egeszseg/2019/10/29/kave_kavezas_kavefogyasztas_egeszseges_bel_belrendszer_mikrobiom_belflora/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
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A rendszeresen kávézók bél mikrobiomja egészségesebb, mint 
azoké, aki alig vagy egyáltalán nem isznak kávét – állapította 
meg egy új amerikai tanulmány. 

Az utóbbi években számos tanulmány demonstrálta a kávéfo-
gyasztás és az egészségi kockázatok csökkenése közötti kapcso-
latot. Bizonyították például, hogy  a 2-es típusú diabétesz, bizo-
nyos típusú rákok és a Parkinson-kór kialakulásának kockázatát 
is csökkenti a kávéfogyasztás – írja az MTI. Az új kutatás kimu-
tatta, hogy a kávézás a bél baktériumflórájára is kedvező hatás-
sal van. 

Még mindig nem tudunk eleget arról, hogy a baktériumok és 
a testünk milyen kölcsönhatásban vannak egymással, és ez 
milyen hatást gyakorol az egészségünkre 

– mondta a kutatást vezető Li Jiao, a houstoni Baylor 
Gyógyászati Kollégium gasztroenterológiai professzora. A pro-
fesszor, aki a kutatás eredményeit hétfőn, az Amerikai Gasztro-
enterológiai Kollégium éves gyűlésén mutatta be San Antonió-
ban, arra biztatta a kávézókat, hogy nyugodtan hódoljanak 
szenvedélyüknek. 

A kutatásban a tudósok először vettek mintákat a vastagbél kü-
lönböző részeiből kolonoszkópiával. A kutatásban részt vevő 34 
páciens naponta két vagy több pohár kávét fogyasztott a min-
tavételt megelőző évben. A tanulmány szerint a csoport bél 

mikrobiomja egészségesebb volt, mint azoké, akik egy kávét it-
tak vagy egyáltalán nem kávéztak. 

A rendszeresen napi több alkalommal kávézók baktériumfló-
rája gazdagabb volt, a baktériumok egyenletesebben oszlottak 
el a vastagbélben, továbbá gazdagabbak voltak a gyulladásgátló 
tulajdonságokban is, és jóval kisebb valószínűséggel tartalmaz-
ták azt a baktériumtípust, amely az emésztési rendellenessé-
gekhez és az elhízáshoz köthető. 

 

Fotó: Kalas Györgyi / Index 

Jiao elmondta: nem tudják, hogy a kávé hogyan fejti ki pozitív 
hatását a bél mikrobiomjára. De szerinte a koffein és a kávé más 
tápanyagai befolyásolják a baktériumok anyagcseréjét, és ez 
hat a szervezet működésére. Noha a tudósok nem értik teljesen 
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a kávé mikrobiomra gyakorolt hatásának mechanizmusát, arról 
meg vannak győződve, hogy a bél baktériumflórája nagyon fon-
tos az általános egészség szempontjából. 

Úgy tűnik, hogy a bél mikrobiomja lehet a hiányzó láncszem 
az étrend és a krónikus betegségek előfordulása között 

- mondta el Hana Kahleova, klinikai kutatási igazgató, aki nem 
vett részt a tanulmány elkészítésében. 

Kahleova hozzátette, hogy természetesen nem csak a kávé se-
gíthet az egészség megőrzésében. Ez egyúttal jó hír azoknak, 
akik valamilyen okból nem isznak vagy nem ihatnak kávét. 
"Minden növény, ami természetes állapotában gazdag rostok-
ban, polifenolokban és antioxidánsokban, segít a rák, a cukor-
betegség és a szív és érrendszeri betegségek elleni küzdelem-
ben" – mondta. 

Miért olyan ellenállhatatlan a friss kenyér il-
lata? 
JUHÁSZ EDINA index.hu  2019.10.31.  

A frissen sült kenyér illatától a legtöbb embernek azonnal bein-
dul a nyálelválasztása, pedig - ahogy valójában minden szag - 
puszta kémia az egész. Számos tényező befolyásolja, milyen 
aromája lesz a kenyérnek, néhány már a sütőbe kerülés előtt 
elkezd dolgozni. Sokan azt hiszik, hogy a liszttől függ minden, 

pedig a benne található illékony vegyületek valójában nagyon 
keveset számítanak abban, milyen illata lesz a kész kenyérnek. 

 

A kenyér illata sokkal inkább függ a fermentációs, vagyis erje-
dési folyamattól. A tészta enzimatikus aktivitása segíti a fer-
mentálható cukrok keletkezését, ezekből pedig az élesztő egy 
sor vegyületet állíthat elő. A savanyú tésztás kenyereknél pedig 
baktériumok állítanak elő íz- és aromavegyületeket, például tej-
savat. 

Természetesen a sütés közben fellépő reakciók is nagyban hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy milyen lesz a friss kenyér illata. Itt lap-
vetően két folyamatról beszélhetünk. Az egyik a Maillard-reak-
ció, ami a cukrok és a kenyérben található aminosavak között 
jönnek létre, illetve a cukor karamellizálódásából fakadó 

https://index.hu/szerzo/juhasz_edina
https://www.compoundchem.com/2016/01/20/bread-aroma/
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FMaillard-reakci%C3%B3
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FMaillard-reakci%C3%B3
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reakciók. Amellett, hogy mindkét reakciónak szerepe van az il-
lataromák kialakulásában, a kenyérhéj barnás színét is ezek 
okozzák, különös tekintettel a Maillard-reakcióra. 

De milyen vegyületekről van szó konkrétan? 

Hogy egészen pontosan milyen új vegyületekről beszélhetünk, 
azt a tészta aminosavai is befolyásolják. Van eltérés a kenyérhéj 
és a kenyérbélben található vegyületek között is, hiába, hogy 
gyakorlatilag ugyanazokról az összetevőkről beszélünk. A ke-
nyérhéjban található vegyületek adják a ropógósságot és a ma-
láta aromákat. Ide tartozik a maltol és az izomaltol, amelyek a 
kenyér cukrainak karamellizációja hoz létre. Ezektől lesz éde-
sebb a kenyér aromája. 

A kenyérhéj legfontosabb aromaösszetevője a 2-acetil-1-pirro-
lin. Ez a vegyület a Maillard-reakciók során képződik, és pörkölt 
aromát kölcsönöz. Hasonlóan 2-acetil-tetrahidropiridinhez, 
ami szintén a kéregben képződik. Mindkettőnek kifejezetten 
alacsony a szagküszöbe, vagyis hiába van belőlük nagyon kevés, 
az emberi orr már észleli az illatot. Kimutatták azt is, hogy minél 
magasabb az élesztőtartalom, annál magasabb lesz a 2-acetil-
1-pirrolin szint is. 

 

Fotó: Ujvári Sándor / MTI 

A kenyérbélben sokkal alacsonyabb ezeknek a vegyületeknek a 
szintje, helyettük szintén a Maillard-reakcióból származó alde-
hidek találhatóak meg. Érdekesség, hogy ezek közül az (E)-2-
noneál és a (E, Z) -2,6-nonadienal az uborkában is fontos szag-
növelők - ennek ellenére nehezen lehetne azt mondani, hogy a 
frissen sült kenyérnek uborkaillata lenne. Még izgalmasabb 
adalék, hogy az (E)-2-noneál összefüggésbe hozható azzal a je-
lenséggel, hogy az emberek testszaga idővel megváltozik, 
vagyis ha kissé drasztikusan szeretnénk fogalmazni, akkor kiala-
kul az öregemberszag. A kenyérbélben található még diacetil, 
ami vajas jegyeket kölcsönöz, és metionál, ami burgonyás illa-
tot eredményez. Utóbbiból több fordul elő a rozskenyerekben. 

https://index.hu/tudomany/til/2014/12/17/tenyleg_letezik_az_oregemberszag/
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Ezek csak a legfontosabb vegyületek, amik kialakítják az illatot, 
ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogy attól függően, 
hogy milyen az összetevők aránya, úgy változik a szaghatás is, 
ez adja a kenyerek egyedi illatát, ettől lesz az egyik pékségben 
finomabb a frissen sült kenyér illata, mint a másikban. 

A kutatóknak eddig egyedül a bagettek aromáját sikerült szin-
tetizálni, és 14 féle molekulávál szimulálni a kenyérhéj aromá-
ját. Más kérdés, hogy a frissen sült kenyér vagy bagett illatában 
általában az a légínycsiklandóbb, hogy utána meg is lehet enni, 
ezért nem biztos, hogy túl sok értelme lenne piacra dobni ke-
nyérillatú légfrissítőket. 

(Nyitókép: Frissen sült kovászos kenyér. Fotó: Bakró-Nagy Fe-
renc / Index) 

A füstszűrő nemhogy nem véd, de még növel-
heti is a tüdőrák kockázatát 
-BD- 2019.10.28. index.hu 

Nemhogy nem segít kiszűrni a kátrány egy részét, de kifejezet-
ten növelheti a tüdőrák kockázatát a füstszűrő. Az erre figyel-
meztető amerikai és brit kutatók a British Medical Journal című 
orvostudományi folyóiratban publikált tanulmányukban a ciga-
rettacsikkek műanyagszennyezésben játszott szerepére is rá-
mutatnak – írja az MTI. 

A füstszűrő az 1950-es években jelent meg először, és a do-
hányipar úgy mutatta be, mint a cigaretta biztonságossá té-
telének egy formáját, azáltal, hogy elnyeli a tüdőrákért felelős 
kátrány egy részét. Ma már azonban tudjuk, hogy ez csupán 
egyike a dohányipar által kreált mítoszoknak, amelyek a jobb 
értékesítési mutatókat szolgálják 

– mondta Thomas Novotny, a San Diegó-i Állami Egyetem mun-
katársa. 

A füstszűrő sárgás elszíneződése is állítólag csupán egy fejlesz-
tés, amely megerősíti a dohányosokat abban, hogy a szűrő mű-
ködik, miközben nem a kátrány felhalmozódása, hanem a pH-
változás okozza a jelenséget. "A füstszűrőt azért teszik a ciga-
rettákra, hogy spóroljanak a dohányon és megtévesszék az em-
bereket. Ezek semmit nem szűrnek" – mondta korábban a New 
York Timesnak Robert Proctor, a Stanford Egyetem munka-
társa, aki a dohányipar történetét kutatja. 

A KUTATÓK MOST AZT IS MEGÁLLAPÍTOTTÁK, HOGY A FÜST-
SZŰRŐ NEM CSUPÁN MARKETINGFOGÁS, HANEM KIFEJEZET-
TEN ÁRTALMAS. 

Az amerikai tisztifőorvos honlapja szerint "bizonyítékok sugall-
ják, hogy a füstszűrők a tüdőrák fokozottabb kockázatához já-
rulhatnak hozzá azáltal, hogy erőteljesebb szívásra késztetik a 

mailto:bolcsod@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/techtud/egeszseg/2019/10/28/cigaretta_cigarettacsikk_cigicsikk_csikk_rakkelto_tudorak_dohanyzas/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2012%2F07%2F08%2Fmagazine%2Fwho-made-that-cigarette-filter.html
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dohányzókat, aminek nyomán a cigarettafüstben lévő rákkeltő 
anyagok mélyebbre bejutnak a tüdőszövetben". 

A Londoni Higiéniai és Trópusi Betegségek Intézete (LSTHM), 
valamint a San Diegó-i Állami Egyetem kutatói szerint továbbá a 
cigarettacsikkek jelentik a globális műanyagszennyezés egyik 
legfőbb forrását, és egyszersmind a legnagyobb darabszámban 
előforduló hulladékot világszerte. A füstszűrők egy rendkívül 
lassan lebomló műanyagtípusból, cellulóz-acetátból készülnek. 
Évente 4,5 ezer milliárd cigarettacsikk termelődik világszerte, 
és tíz évbe telik a lebomlásuk. 

Környezetvédők szerint a csikkekre ugyanúgy kellene tekinteni, 
mint az olyan eldobható termékekre, mint a műanyag szívószá-
lak. Mostani tanulmányukban a kutatók az ilyen termékekre vo-
natkozó európai uniós szabályozás kiterjesztését szorgalmaz-
zák. 

Emiatt a vírus miatt válhat életveszélyessé 
az influenza 
ORIGO 2019.11.02.  

A kanyaró vírusa kitörli az immunrendszer emlékezetének egy 
részét, a fertőzésen átesett személyek ezért válnak újra fogé-
konnyá olyan betegségekre, amelyekkel szemben pedig 

szervezetük már felvértezte magát – állapította meg két, egy-
idejűleg publikált kutatás. 

Védtelenné válhatnak több betegséggel szemben 

Az egyik nemzetközi kutatás, amelyet a Science című tudomá-
nyos folyóirat csütörtökön megjelent számában ismertettek, ki-
mutatta, hogy a kanyaró a fertőzésekkel szemben védelmet 
nyújtó antitestek 11-73 százalékát tünteti el. Ezt 77 beoltatlan 
hollandiai gyermek antitestjeinek elemzésével állapították meg 
egy, a közösségükön végigsöprő kanyarójárvány után. 

A védőoltáson átesett gyerekek antitestjei stabilak maradtak. 

 

A védőoltások fontossága most már kiemeltebb, mint valaha
 FORRÁS: THINKSTOCK 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F02%2F06%2Fmuanyag-cigaretta-csikk-dohanyzas-kornyezetszennyezes-europai-unio%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F02%2F06%2Fmuanyag-cigaretta-csikk-dohanyzas-kornyezetszennyezes-europai-unio%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F02%2F06%2Fmuanyag-cigaretta-csikk-dohanyzas-kornyezetszennyezes-europai-unio%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2018%2F05%2F31%2Fmuanyag_szivoszal_zacsko_betiltas_europai_bizottsag_unio_kornyezetvedelem_biomuanyag%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2018%2F05%2F31%2Fmuanyag_szivoszal_zacsko_betiltas_europai_bizottsag_unio_kornyezetvedelem_biomuanyag%2F
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Az "immunológiai amnézia" azt jelenti, hogy a szervezet im-
munrendszerenem ismeri fel azokat a kórokozókat, amelyekkel 
korábban már találkozott, ezért nem tudja megakadályozni az 
újrafertőződést olyan vírusokkal és baktériumokkal, amelyek 
ellen pedig már védve volt. 

A törölt immunemlékezetű személyek védtelenné válhatnak 
olyan betegségekkel szemben, mint az influenza, a herpesz, a 
baktérium okozta tüdő- vagy bőrgyulladás. 

A kanyaró már rég eltűnhetett volna a Föld színéről 

Hasonló eredményre jutott egy másik, amerikai kutatás is, 
amely azt vizsgálta, milyen változás következik be az immun-
rendszerben fontos funkciót betöltő nyiroksejtek állapotában 
egy kanyarófertőzés után, és amelyet a Science Immuno-
logy című szaklapban publikáltak. 

 

A védőoltások életmentő fontosságúak FORRÁS: U.S. AIR 
FORCE PHOTO/DESIREE N. PALACIOS/DESIREE N. PALACIOS 

A kutatók első ízben fedezték fel, hogy a kanyaró visszaröpíti az 
ember immunrendszerét egy olyan éretlen állapotba, mint ami-
lyen a kisbabáké, amelyben csak kevés antitest védi szervezetet 
a fertőzésektől. 

Az új kutatások rávilágítanak arra, mennyire fontos a kanyaró 
elleni védőoltás.A kanyaró erősen fertőző, és bárki, aki nincs 
beoltva ellene, könnyen elkaphatja bármely életkorban. 

A kanyaró már rég eltűnhetett volna a Föld színéről, ehelyett 
újra terjed, 2019 első hat hónapjában háromszor több esetet 
jelentettek a világon, mint a múlt év hasonló időszakában. 

(MTI, Science, Science Immunology) 

 

"Nem akarjuk kicselezni a halált, csak segí-
teni az embereket" – mondják a polipirulá-

val kísérletező kutatók 
MTI 2019. október. 05. hvg.hu 
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Az ecetmuslicák életét 48 százalékkal meghosszabbító gyógy-
szer-kombinációt hoztak létre kutatók, akik szerint eredmé-
nyeik segíthetnek az emberek öregedési folyamatának egész-
ségesebbé tételében. 

"Nem akarjuk kicselezni a halált, csak segíteni az embereket, 
hogy egészségesek és betegségektől mentesek maradjanak 
utolsó éveikben is" – mondta Linda Partridge, a University Coll-
ege London egészséges öregedést kutató intézetének és a Max 
Planck Intézetnek a munkatársa, a kutatás egyik vezetője. 

A három szer – a hangulatjavító lítium, a rákkezeléseknél alkal-
mazott trametinib és egy immunszabályozó szer, a rapamycin 
néven is ismerhető szirolimusz – különböző sejtfolyamatokat 
befolyásol.  Mivel mindhárom gyógyszert alkalmazzák már or-
vosi kezelések során, tudják róluk, hogy biztonságosak. Az vi-
szont már új felfedezés, hogy kombinációjuk segíthet lelassítani 
az öregedés folyamatát – mondta Jorge Castillo-Quan, a kutatás 

másik vezetője –, összeadva ugyanis jelentős hatásuk volt az 
ecetmuslicák (Drosophila melanogaster) élethosszára. 

Az amerikai tudományos akadémia lapjában (PNAS) megje-
lent tanulmányból kiderül, Castillo-Quan és munkatársai a há-
rom gyógyszerből külön-külön és kombinálva is adott muslicák 
csoportjainak. Minden egyes szer önállóan átlagosan 11 száza-
lékkal növelte meg az állatok élettartamát, két szer párosítása 
pedig 30 százalékkal. Ha viszont mind a három szert kombinál-
ták, a muslicák 48 százalékkal tovább éltek, mint azok, melyek 
nem kaptak kezelést. 

A kutatók azt mondják, felfedezésük újabb bizonyítéka annak, 
hogy az úgynevezett polipirula (többfajta alacsony dózisú szer 
kombinációja) a jövőben segíthet megelőzni a korhoz köthető 
betegségeket. 

A tudósok további vizsgálatokat terveznek, hogy pontosan 
megfejtsék, hogyan hatnak a gyógyszerek a kombinációban. 
Remélik, hogy kutatást végezhetnek összetettebb állatokon, 
például egereken, hogy megvizsgálják a hatást, mielőtt klinikai 
vizsgálatokba kezdenének. 

Anyatej termelésében segíthetnek a fogak 
őssejtjei 
ORIGO 2019.11.01.  

https://www.pnas.org/content/early/2019/09/26/1913212116


Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 11. szám 

65. oldal 

Bámulatos módon változékonyak a fogszövet őssejtjei: segít-
hetnek a mellszövet és a tejmirigyek regenerálódásában. A fo-
lyamatot egereken tesztelték zürichi kutatók. 

Kiderült, nem csak fogszövetet regenerálnak a fogak őssejtjei 

Az új ismeretek segíthetnek olyan őssejtalapú terápiák kifej-
lesztésében, melyek hozzájárulnak a mellszövetek regeneráló-
dásához. Ez nagy segítség lehet olyan mellrákos pácienseknél, 
akiknél mellszövet eltávolítására volt szükség. 

 

Az új felfedezés utat nyithat a mellrák miatt eltávolított szöve-
tek természetes pótlására  FORRÁS: SKE / SCIENCE PHOTO LIB-
RARY 

Thimios Mitsiadis, a Zürichi Egyetem kutatója és munkatársai 
egerekkel végzett munkájuk során azt vizsgálták, 

hogy milyen lehetőséget kínálnak a fogak őssejtjei a tejmirigyek 
szöveteinek regenerálására. 

Eddig úgy vélték, hogy a fogőssejtekből elsősorban fogszövetek 
lehetnek. 

 

Eddig úgy vélték, hogy a fogőssejtekből elsősorban fogszövetek 
lehetnek FORRÁS: THINKSTOCK 

A tudósok fiatal egerek folyamatosan növésben lévő metszőfo-
gaiból különítettek el őssejteket. Ezeket az őssejteket az első 
vizsgálatok során epiteliális mellszövetsejtekkel együtt beültet-
ték olyan nőstény egerek mellébe, melyeknél korábban minden 
tejmirigyszövetsejtet eltávolítottak. 

A mellmirigy bármely sejttípusa létrehozható 

Ezután különböző módszerekkel folyamatosan figyelték a tej-
mirigyek zsírpárnáiban a fogból származó őssejtek fejlődését. 
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"Az eredmények szerint a fogból származó őssejtek hozzájárul-
nak a tejmirigyek regenerálódásához, képesek arra, hogy a 
mellmirigy bármely sejttípusát és akár tejtermelő sejteket is lét-
rehozzanak" - mondta Mitsiadis. 

 

Őssejtek illusztrációja számítógépes grafikán FORRÁS: 
AFP 

Egy második vizsgálati sorozatban a fogból származó őssejteket 
epiteliális mellszövetsejtek nélkül ültették be. 

A sejtek akkor is képesek voltak kis, fejletlen tejcsatornákat ké-
pezni. Bizonyos esetekben ciszták is keletkeztek. 

Rendkívüli képességűek a fogak hámszövetsejtjei 

A Cells című szaklapban csütörtökön megjelent eredmények bi-
zonyítják a fogak hámszövetőssejtjeinek rendkívüli képessé-
geit. Ez a plaszticitás egyedülálló az úgynevezett felnőtt (multi-
potens) őssejtek körében - mondta Pierfrancesco Pagella, a ta-
nulmány egyik szerzője. A többi vizsgált, nem a tejmirigyből 
származó epiteliális sejt nem rendelkezett ilyen képességekkel. 

(Forrás: MTI/sda) 

Minél több ölelést kapnak a gyerekek, annál 
jobban fejlődik az agyuk 
ORIGO 2019.11.02.  

A kifejezés bizonyára mindenki számára ismerős: a szeretet 
rejtélyes módon, de működik. Már több kutatás bebizonyí-
totta, hogy szükség van rá az optimális pozitív érzelmi és fizi-
kai fejlődéshez. Ezt fokozták most tovább a kutatók, akik az 
oxitocin nevű hormon át, tudományosan is megmagyarázták 
az ölelés jótékony hatásait. 

Nem véletlenül hívják szeretethormonnak 

A kutatás alapját az oxitocin kiemelkedő szerepe adta, amely a 
hipothalamus úgynevezett nagysejtes neuronjaiban terme-
lődő, és az agyalapi mirigy hátulsó lebenyében raktározódó 
hormon. Inger hatására innen szabadul fel, és kerül az agyalapi 
mirigy érhálózatába. 
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A hormon innen már eljuthat azokhoz a szervekhez, melyeknek 
a működését befolyásolja. 

A kutatók először 1906-ban azonosították és figyelték meg. 

 

A hormon szerepe kiemelt a várandósság és a szülés során is  
FORRÁS: PEXELS.COM 

Az oxitocin elengedhetetlen a terhesség során, mert stimulálja 
a méh összehúzódását és a szoptatást. A szülés első, előkészítő 
szakaszában fokozódik a méhben található oxitocin receptorok 
száma, majd a vajúdás során fokozatosan emelkedik a szintje, 
végül a kitolási szakaszban a legnagyobb a hormon koncentrá-
ciója.Más tanulmányok sokkal mélyebb és messzemenő szere-
pet tulajdonítottak az oxitocinnak, amely befolyásolja az embe-
rek közötti társadalmi interakciót és kötelékeket.Nem véletle-
nül hívják a kutatók boldogság- vagy szeretethormonnak az 

olyan hatásai miatt, mint a társas kapcsolatok kialakítása, a pár-
választás vagy az anyaság érzésének kialakítása. 

Növeli a bizalom érzetét 

Az oxitocin hozzájárul a boldogságérzet kialakulásához nyug-
tató hatásával és a stressz csökkentésével. 

 

Az oxitocin hozzájárul a boldoság érzetéhez FORRÁS: PIXABAY 

A hasonló tulajdonságokkal rendelkezők kötődésének elősegí-
tőjeként a hormon elősegíti a megkülönböztetést a csoporton 
belüli és a csoporton kívüli tagok között– magyarázza a tanul-
mány, amelyet a Psychology Today tudományos lapban publi-
káltak. – Előmozdítja a csoporton belül a hozzánk hasonló tagok 
iránti kötődést és elmossa az előítéleteket a csoporton kívüli 
személyekkel szemben. 
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A folyamatban lévő hormon-kutatások már többször rámutat-
tak a biológiai és pszichológiai rendszerek összetettségére. Az 
oxitocin, mint különleges hormon mindkét nemben megtalál-
ható, serkenti a „reproduktív folyamat" minden aspektusát, 
kezdve a bizalom kialakulásától a szexuális izgalomig. 

Stimulálja a társadalmi kötődés neurológiai alapjának számító 
öröm- és jutalomközpontokat,különösen a hozzánk legköze-
lebb álló emberekkel. Emellett az oxitocin növeli a bizalom ér-
zetét, amely nélkülözhetetlen minden emberi kapcsolathoz. 

Szabályozza a stresszt és a növekedést 

Az állatvilágban több egyed él magányosan, ám az emberek tár-
sas lények. Nem véletlenül. A társadalmi befogadás és az em-
beri kapcsolatok szükségesek a túléléshez. Ez akkor válik nyil-
vánvalóvá, amikor valaki társadalmilag elszigeteltté válik, ami 
szinte minden esetben a depresszióval jár és gyakran a beteg-
séggel ér véget. És itt lép be az oxitocin kiemelt fontossága. 

 

Az ölelés oxitocint szabadít fel FORRÁS: SHUTTERSTOCK 

A szeretet és a ragaszkodás neurobiológiai mechanizmusai iz-
galmas körforgást jelentenek– mutattak rá a kutatók. – Párt vá-
lasztunk, beleszeretünk valakibe, gyermekünk születik, akit sze-
retettel és odaadással felnevelünk, majd az utódunk folytatja 
ugyanezt a folyamatot. 

Hozzátették: a vonzalom és a társadalmi kötések fiziológiai és 
érzelmi megnyilvánulások, de ennél sokkal többet jelentenek. 
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A hormon segíti az agy fejlődését és gátolja a stressz kialakulá-
sát FORRÁS: SHUTTERSTOCK 

Az oxitocin ugyanis elengedhetetlen az embrionális agy fejlődé-
séhez. Pontosabban, a hormonszerepet játszik az agyalapi mi-
rigy erek kialakulásában, amelyszabályoznak számos fiziológiai 
folyamatot, például a stresszt, a növekedést és a szaporodást. 

Így lehet az, hogy az ölelésben (és az által) felszabaduló oxitocin 
számos fejlődési folyamatban gyakorol jótékony hatást az em-
berekre, főként a gyerekekre. Ez a hormon tehát sokkal na-
gyobb hatással lehet ránk, mint ahogy azt valaha is gondoltuk. 

Tudja, hogy miért hasonlítanak a kutyák a 
gazdáikhoz? 
JEKI GABRIELLA 2019.10.30. origo.hu 

A kutyák életük legnagyobb részét a gazdáikkal és azok ottho-
nában töltik. Ahhoz, hogy sikeres családtaggá válhassanak, 
olyan tulajdonságokkal kell rendelkezniük, amelyekkel jól be 
tudnak illeszkedni a családba. A kutatások azonban már rámu-
tattak arra is, hogy az emberek is olyan kutyafajtát választa-
nak, akik hasonlítanak hozzájuk, legalábbis az alapvető tulaj-
donságaik szempontjából. 

"Előfordul, hogy az emberek azért választanak ki maguknak egy 
kutyát vagy egy fajtát, mert vonzónak, esetleg a magukéhoz 
hasonlónak találják a viselkedését. Így a gazda fajtaválasztása 
- tudatosan vagy tudattalanul - saját személyiségét is tükröz-
heti." 
(Miklósi Áron) 

Személyiségünk könnyedén megjósolja a választott kutyát 

Azt szinte mindenki tapasztalta már, hogy a kutyatulajdonosok 
és a kiskedvenceik egy idő után elkezdenek hasonlítani egy-
másra.Az viszont továbbra is nagy kérdés, hogy a kutyák kezd-
nek el idő után hajazni a gazdáikra, vagy pont fordítva törté-
nik.Eddig csupán néhány olyan, konkrét tanulmány látott nap-
világot, amelyek ehhez kapcsolódva a kutya és a gazda különle-
ges tulajdonságainak hasonlóságát vizsgálta. 
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Több szempontból is egyértelmű a hasonlóság a gazdák és a ku-
tyáik között FORRÁS: PEXELS.COM 

Ezért is váltott ki óriási visszhangot, amikor korábban kutatók 
önkéntesek bevonásával többek között arra a következtetésre 
jutottak, hogy azok a kutyatulajdonosok, akiknek agresszív faj-
tajegyekkel bíró kutyájuk van, maguk is hajlamosak az agresszív 
attitűdökre. 

Egy korábbi tanulmány több mint hatezer embernél végzett 
mélyreható vizsgálatokat, amelyben a kutatók kimutatták, 
hogyegy ember személyisége könnyedén meg tudja jósolni azt 
a kutyafajtát, amelyikkel a leginkább boldogan és harmóniában 
tudna együtt élni. 

Ez a felvetés képezte a Why We Love the Dogs We Do című ta-
nulmánykötet alapját, amely leginkább arra fókuszált, hogy az 
emberi személyiség miként befolyásolja a gazdák hozzáállását 
az egyes fajtákhoz. 

 

Nagy kérdés, hogy ki hasonlít kire? FORRÁS: PEXELS.COM 

A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Bécsi Egye-
tem Állatorvostudományi Iskolájának együttműködésével vég-
zett kutatás a tulajdonosok és kutyáik személyiségének hason-
lóságát vizsgálta a leggyakrabban elfogadott személyiségmin-
ták mentén. 

Turcsána Borbála, a Friederike Range, Virányi Zsófia, Miklósi 
Ádám és Kubinyia Enikő eredményeiket az Applied Animal Be-
havior Science tudományos folyóiratban publikálták, amelyben 
összesen 389 kutyatulajdonost és 518 kutyát vizsgáltak. 

Öt személyiségjegyet vizsgáltak 

A kutyatulajdonosok először kitöltöttek egy személyiségtesztet, 
amely a személyiség vonások öt nagyobb területét vizsgálta. A 
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kutatók szerint ez az öt leggyakrabban személyiségjegy, ame-
lyekkel a legjobban előrejelezhető valakinek a viselkedése. 

 

Minél hosszabb ideig élnek együtt, annál nagyobb a hasonlóság
 FORRÁS: HTTPS://PHYS.ORG/NEWS/2019-06-DOGS-
MIRROR-OWNER-STRESS.HTML 

Ezek a személyiségjegyek: 

• Neuroticizmus: itt azt mérték, hogy a gazda túlérzé-
keny és ideges vagy inkább védelmező és magabiztos. 
Ezt gyakran nevezik az „érzelmi stabilitás" mérésének. 

• Extraverzió: azt vizsgálja, hogy az egyén társaságkedv-
elő, barátságos és energikus vagy inkább magányos és 
tartózkodó. 

• Beleegyezés: ez a terület azt méri, hogy a kutyatulaj-
donos viselkedése általában barátságos és együtt érző 
vagy hideg és embertelen. 

• Lelkiismeretesség: annak a mérésére szolgál, hogy va-
laki szorgalmas, gyakorlatias és jó szervező vagy köny-
nyedén veszi a dolgokat, lusta és nemtörődöm. 

• Nyitottság: a kutatók itt azt vizsgálták, hogy az egyén 
mennyire találékony és kíváncsi vagy inkább követke-
zetes és óvatos. Ez a pont szorosan korrelál az intelli-
genciával, ezért néhány szakember intellektusnak ne-
vezte át ezt az értéket. 

A legerősebb asszociáció a neuroticizmusnál van 

Ezután a megkérték a kutyatulajdonosokat, hogy értékeljék a 
kutyáik személyiségét ugyanannak a tesztnek egy „kutyákra 
szabott változatának" kitöltésével. Ezt a módszert Samuel Gos-
ling és társai dolgozták ki kifejezetten a kutya személyiségének 
mérésére az austini Texasi Egyetemen. 

 

Szembetűnő a hasonlóság   FORRÁS: GETTY IMAGES 
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A tanulmány fő eredményei igen egyértelműek: amikor a ku-
tyatulajdonosok értékelték kutyájukat, akkoralapvető elvárás-
ként fogalmazódott meg, hogy azok hasonló személyiséggel 
rendelkezzenek mind az öt mért személyiségvonásnál.A legerő-
sebb asszociáció a gazdák és a kutyáik neurotikus foka között 
volt, amelyet extraverzió követett. Nem szabad azonban az 
eredményeket készpénznek venni, hiszen az értékelés szubjek-
tív, hiszen maguk a tulajdonosok értékelték a háziállataikat. 

 

Olyan kutyát választunk, aki hasonlít ránk FORRÁS: 
SHUTTERSTOCK/IRINA BG 

Létezik egy olyan kivetítő mechanizmus, amit projekciónak hí-
vunk– magyarázták a kutatók. – Hajlamosak vagyunk arra, hogy 
azt higgyük, hogy a közvetlen közelünkben élőknek és a velünk 
együtt szocializálódó egyéneknek hozzánk hasonló az általános 
meggyőződésük, hozzáállásuk, és érzelmeik. 

Sőt, gyakran ugyanazokat a személyiségjellemzőket látjuk ben-
nük, mint saját magunkban. 

A legtöbb hasonlóság a projekción alapul 

A kutatások fényében, tehát könnyen lehet, hogy a kutyatulaj-
donosok egyszerűen csak kivetítik a saját személyiségjegyeiket 
és ezeket látják vissza a házikedvenceikben. Annak biztosítása 
érdekében, hogy ezt a lehetőséget ki tudják zárni, a szakembe-
rek úgy döntöttek, hogy megkérik a családtagokat is, hogy ér-
tékeljék ők is a kutyák személyiségét. 

 

A családtagok is ugyanúgy értékelték a kutyák személyiségét-
FORRÁS: SHUTTERSTOCK 

Végül ezt a minősítést hasonlították össze a tulajdonosok sze-
mélyiségével. Az eredmények azt mutatták, hogyaz öt 
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személyiségjellemző közül négyben a vizsgálatba bevont csa-
ládtagok ugyanazokat a vonásokat látták a kutyákban, mint a 
kutyatulajdonosok. 

Ebből arra következtettek, hogy a tulajdonos minősítése ezek 
szerint legalább négy tulajdonság esetében objektív és pontos, 
nem pedig a projekción alapult. 

 

Már egész korán megmutatkoznak a hasonlóságok FORRÁS: 
SHUTTERSTOCK 

Az ötödik személyiségvonás, ami azonban egyáltalán nem mu-
tat hasonlóságot, az a kutatások szerint a nyitottság. Ebben 
ugyanis a gazdik saját, intellektuális képességeiket vetítik a ku-
tyájukra ahelyett, hogy őszintén bevallanák, hogy házikedven-
cük intellektusa lényegesen alacsonyabb (vagy ritkább esetben 
valamennyivel magasabb), mint a sajátjuk. 

Tudatosan választunk kutyafajtát 

Nagy kérdés az is, hogy miért hasonlítanak annyira a kutyák és 
a gazdáik személyiségjegyei? Az egyik legvalószínűbb válasz az, 
hogya kutyatulajdonos életmódja és a kutyával való interakci-
ója alapjaiban változtatja meg a kutya személyiségét.Könnyen 
meglehet, hogy egy ideges, neurotikus gazda növelheti a házi-
kedvence neurotikus szintjét azzal, hogy következetlenül cse-
lekszik, túláradó érzelmeket mutat vagy túlságosan védelmező. 

 

A kutyafajta választása nem a véletlen műve FORRÁS: 
PXHERE.COM 

A kutya és az ember minél hosszabb időt töltenek el egymás 
mellett, annál inkább hasonlítanak a másikhoz. A legfrissebb 
kutatás azonban arra is határozott választ ad, hogya kutyatulaj-
donosok viszonylag tudatosan választanak egy-egy fajtát, és ez 
olyan, amely tükrözi a saját személyiségüket. 
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Így lehet az például, hogy egy extrovertált gazda egy aktív kutya 
társaságát részesíti előnyben. 

 

A hasonlóság kétoldalú, nem tudni, hogy a gazdánál vagy a ku-
tyánál kezdődött FORRÁS: PEXELS.COM 

A kutatás szintén rámutatott, hogy ha a háztartásban egynél 
több kutya kerül, akkor ezek a hasonlóságok kevésbé szembe-
tűnők és következetlenebbé válnak. Ez a szakemberek szerint 
azért lehet, mertamikor több házikedvencet tartunk otthon, 

akkor önkéntelenül is a változatosságra törekszünk.A személyi-
ségek érdekes keveréke ugyanis valóban szórakoztató. 

 

Atmoszférikus gravitációs hullámokat fe-
deztek fel az Indiai-óceán felett 
MOLNÁR CSABA index.hu 2019.10.25.  

Ausztrália nyugati partjainál rendkívül ritka természeti jelensé-
get, atmoszférikus gravitációs hullámokat észlelt egy meteoro-
lógiai műhold. A hullámok a kontinens északnyugati partjai 
mentén keletkeztek, majd gyorsan átterjedtek az Indiai-óceán 
fölé. Hatásukra hullámszerűen rendeződtek a felhők. 

 

via GIPHY 

https://index.hu/szerzo/molnar_csaba
https://giphy.com/gifs/l0G4iklO9BmQQzoJ59
https://giphy.com/gifs/l0G4iklO9BmQQzoJ59?utm_source=iframe&utm_medium=embed&utm_campaign=Embeds&utm_term=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F10%2F25%2Fatmoszferikus_gravitacios_hullamokat_fedeztek_fel_az_indiai-ocean_felett%2F
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Az atmoszférikus gravitációs hullámok nem egyenlők a nemré-
giben bizonyított létezésű, és Einstein relativitáselméletének 
újabb bizonyítékául szolgáló gravitációs hullámokkal. Ehelyett a 
légkör felhajtóerejének hullámszerű ingadozásai. Általában 
nagy viharok hozzák létre őket, amelyek zavart okoznak a stabil 
atmoszférikus légáramlási rendszerekben. 

Bár gyakoriak a földön, csak nagy ritkán sikerül őket műholdak-
kal nyomon követni (hiszen ehhez az útjukba kerülő felhők át-
rendeződése szükséges). Ben Domensio, az ausztrál Weather-
zone időjárás-előrejelző szolgálat meteorológusa a CNN-nek el-
mondta, hogy a légkör ugyan gázokból áll, mégis úgy működik, 
mintha hatalmas folyadéktömeg lenne. 

Így az atmoszférikus gravitációs hullámok hasonlóképpen kelet-
keznek és viselkednek, mint azok a hullámok, amelyek a víz fel-
színén keletkeznek, ha követ dobunk a pocsolyába. 

Rekordkicsi az ózonlyuk, de a tudósoknak 
sem teljesen tiszta, hogy miért 
ZED index.hu 2019.10.22.  

Idén volt a legkisebb az ózonlyuk kiterjedése a Déli-sark fölött, 
mióta felfedezték az ózonréteg ezen elvékonyodását a nyolcva-
nas években. Azonban a NASA felhívja a figyelmet, hogy ez nem 
egy átfogó természetes folyamat része, hanem az idei évre 

jellemző szokatlan sztratoszférikus időjárás áll a dolog hátteré-
ben, írja a Sky News. 

Az ózonréteg a nagyjából 25-35 kilométerrel a föld felszíne fö-
lött található sztratoszféra ózonban gazdag része, amely kiszűri 
az élő szervezetekre káros ibolyán túli sugarakat. A legnagyobb 
méretű ózonlyukat 2001-ben jegyezte föl a NASA a Déli-sark fö-
lött, amelynek közel 30 millió négyzetkilométer volt a kiterje-
dése. Az ózonréteg elvékonyodásáért felelős klórozott és fluo-
rozott szénhidrogének, avagy ismertebb nevükön CFC-gázok 
betiltását követően megállt az ózonlyuk növekedése, majd fo-
lyamatosan szűkült. 

 

Az ózonlyuk a 2015-ös állapotában. Fotó: NASA's 
Goddard Space Flight Center 

IDÉN A LYUK LEGNAGYOBB KITERJEDÉSE MINDÖSSZE 15 MIL-
LIÓ NÉGYZETKILOMÉTER KÖRNYÉKÉN VOLT, A LEGKISEBB 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Feos.org%2Feditors-vox%2Fatmospheric-gravity-wave-science-in-the-polar-regions
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F09%2F18%2Fa_fekete_lyukak_csongese_mar_megint_einstein_igazat_bizonyitja%2F
https://edition.cnn.com/2019/10/24/australia/gravity-wave-australia-intl-hnk-scli/index.html
https://index.hu/szerzo/zaborszky_ede
https://news.sky.com/story/ozone-hole-at-its-smallest-due-to-abnormal-weather-patterns-11841886?dcmp=snt-sf-twitter&utm_source=t.co&utm_medium=referral
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KITERJEDÉSE PEDIG 10 MILLIÓ NÉGYZETKILOMÉTER KÖRÜL 
ALAKULT. 

Bár ez nagyon jó hír, arra figyelmeztet az amerikai űrügynökség, 
hogy kevés ráhatásunk volt a dologra, a jelenség mögött a sztra-
toszféra időjárásának változása áll. 

Melegebb időben kevesebb felhőzet keletkezik ugyanis a sztra-
toszférában a sarkvidékek fölött, utóbbiaknak pedig kulcssze-
repe van a sztratoszféra ózontartalmának természetes változá-
sában. Az Egyesült Államok Nemzeti Óceán és Atmoszféra Szol-
gálata (NOAA), valamint a NASA arról számolt be, hogy az el-
múlt 40 évben ez a harmadik alkalom, hogy sikerült megfi-
gyelni, a magas hőmérsékletnek köszönhetően lassult a sztra-
toszféra ózontartalmának kimerülése, és ezáltal radikálisan 
csökkent az ózonlyuk mérete. 

Susan Strahan, a NASA atmoszférakutatója elmondta, hogy ez 
egy nagyon ritka esemény, amit még nem egészen értenek a 
tudósok sem, de abban biztosak, hogy normál időjárási körül-
mények között az átlagos érték körül alakult volna az ózonlyuk 
mérete, tehát nem valami általános folyamatról van szó. 

Ámulatba ejtő jelenséget figyelt meg a Nap-
ban egy magyar tudós 
ORIGO 2019.11.03.  

Egy magyar csillagászprofesszor vezette nemzetközi kutató-
csoportnak elsőként sikerült hatalmas mennyiségben megfi-
gyelnie a Nobel-díjas Hannes Alfvénről elnevezett, nagy ener-
giájú és egyedi tulajdonságokkal rendelkező plazmahullám-
pulzusokat a Nap légkörében. A napfizikában áttörőnek szá-
mító eredményről a Nature Communications című folyóirat-
ban számoltak be a kutatók. 

A csillagászok régóta sejtik, hogy a plazmákban előforduló mág-
neses hullámok kulcsszerepet játszanak a plazmaasztrofizika 
egy mindmáig megoldatlan rejtélyének megfejtésében, vagyis 
hogya Nap felszínétől távolodva, miért emelkedik az égitest lég-
körében a hőmérséklet akár több millió fokra. 

Számos kiváló elmélet született a rejtély megoldására, bele-
értve a plazmák mágneses hullámokkal történő felfűtését, ám 
az elméletek egyértelmű, csillagászati megfigyelésekkel tör-
ténő igazolása mindmáig váratott magára - olvasható az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem (ELTE) közleményében. 

Erdélyi Róbert csillagásznak, az ELTE és a Sheffieldi Egyetem 
professzorának, valamint az angliai intézményben működő 
Napfizikai és Űrplazma Kutatóközpont és a Kínai Tudományos 
és Technológiai Egyetem kutatóinak sikerült új módszerek ré-
vén hatalmas mennyiségben észlelniük a Nobel-díjas Hannes 
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Alfvénről elnevezett, nagy energiájú és egyedi tulajdonságokkal 
rendelkező plazmahullám-pulzusokat a Nap légkörében. 

Óriási plazmaörvények 

Úgy tűnik, hogy ezeket a rövid életű Alfvén-pulzusokat a Nap 
fotoszférájában sűrűn előforduló,több magyarországnyi mé-
retű plazmaörvények keltik.A kutatók szerint minden egyes pil-
lanatban legalább 150 ezer ilyen mágneses plazmaörvény talál-
ható a Nap felszínén. 

"A mostani kutatás első alkalommal szolgáltatott megfigyeléses 
bizonyítékot arra, hogy a naplégkörben mindenütt jelenlévő ör-
vények rövid életű Alfvén-pulzusokat képesek kelteni"- idézi a 
közlemény Erdélyi Róbertet. "Az így létrejövő Alfvén-pulzusok 
hengerszerű mágneses fluxuscsövek mentén könnyedén átha-
ladnak a Nap légkörén.A mágneses jelenségeknek ez a fajtája 
egy kicsit az erdőben sorakozó fákra emlékeztet.A pulzusok ily 
módon egészen a kromoszféra tetejéig vagy akár még feljebb 
juthatnak a Nap koronájába, ahol leadhatják energiájukat, ezzel 
fűtve a mágneses plazmát több millió fokos hőmérsékletre" - 
magyarázta a professzor. 

 

A magfúziós erőmű működéséhez tízszer nagyobb hőmérséklet 
kell létrehozni, mint ami a nap belsejében uralkodik FORRÁS: 
NASA/SDO/AIA/GODDARD SPACE FLIGHT CENTER 

Az Alfvén-hullámok közvetlen észlelése jelenleg komoly kihí-
vást jelent, ugyanis ezek a hullámok a mágneses plazmában tör-
ténő terjedésük során nem okoznak lokális fényességnöveke-
dést vagy -csökkenést. A megfigyelések során igen nehéz őket 
megkülönböztetni a plazmahullámok néhány másik típusától, 
mint például a transzverzális mágneses plazmahullámoktól, 
amelyeket gyakran hajlítási módusoknak is neveznek. 

Becslésünk szerint az általunk észlelt Alfvén-pulzusok által szálí-
tott energiafluxus több mint tízszer akkora, mint ami a Nap 
felső kromoszférájának helyi fűtéséhez szükséges.A 
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kromoszféra egy viszonylag vékony réteg a napfelszín és az el-
képesztően forró napkorona között, amelyet napfogyatkozások 
idején a Napot körülölelő pirosas-rózsaszínes gyűrűként lehet 
megfigyelni" - idézi a közlemény a kutatás egy másik résztvevő-
jét. 

Erdélyi Róbert szerint a tudományos közösséget régóta foglal-
koztatja az a kérdés, hogy hogyan látja el felső légkörét a Nap 
és sok más csillag energiával és tömeggel. Mint megjegyezte,a 
mostani kutatás fontos előrelépés a szoláris és asztrofizikai 
plazmafűtéshez szükséges nem termikus energia forrásának 
vizsgálatában. 

A tudósok úgy vélik, ezek a Nap fotoszférájában talált több ma-
gyarországnyi vagy akár még nagyobb plazmaörvények ígéretes 
jelöltek nemcsak a naplégkör alsó és felső rétegei közötti ener-
gia-, hanem egyúttal a Nap légkörét uraló plazmatömeg-szállí-
tás kérdésének megoldására is. A professzor és munkatársai a 
jövőben erre a rejtélyre fognak összpontosítani kutatásuk so-
rán. 

Tudósok megfejtették, mi történt az élővi-
lággal a nagy meteoritbecsapódás után 
MTI 2019. november. 03. hvg.hu 

 

Gyors volt az élővilág regenerációja a 66 millió évvel ezelőtti 
meteoritbecsapódás után egy coloradói leletegyüttes tanú-
sága szerint. A leletek megmutatják, hogyan nőttek egyre na-
gyobbra az emlősök és alakultak át a növények a dinoszauru-
szokat kipusztító katasztrófa után. A több ezer egyed marad-
ványát tartalmazó lelet lehetővé teszi több mint egymillió év 
evolúciós történetének tanulmányozását. 

A Földön élő fajok több mint háromnegyede halt ki, amikor 66 
millió éve egy hatalmas meteorit zuhant a mexikói Yucatán-fél-
szigetre. A robbanás miatt felizzott a levegő, a légkörbe annyi 
szennyezés került, hogy hónapokra eltakarta a napot. 

A nagy kihalás után azonban az élet visszatért, a szárazföldet kis 
testű emlősök kezdték benépesíteni. 

A Science tudományos lapban megjelent tanulmány szerint a 
leletek "a modern élővilág eredetét" mutatják meg. A 

https://science.sciencemag.org/content/early/2019/10/23/science.aay2268
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kövületeket három éve tárják fel Colorado Springs közelében 
egy nagyjából 17 négyzetkilométeres, sziklás területen. 
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Tyler Lyson, a Denveri Természettudományi Múzeum kutatója 
alig talált valamit a területen addig, amíg az általános gyakorlat 
szerint csontmaradványok után kutatott. Minden megválto-
zott, amikor olyan köveket kezdett vizsgálni, amelyek csontok 
körül alakulhattak ki. Amikor a köveket feltörték, koponyák és 
más csontkövületek kerültek elő. Az emlősállatok itt talált több 
száz csontkövülete 16 fajt képvisel, ezen kívül feltártak több 
mint 6 ezer növényi fosszíliát. 

A pollenmaradványok vizsgálatával arra keresték a választ, 
hogy az egyes időszakokban milyen növények éltek a területen. 
Megállapították, hogy a katasztrófa előtt a területet erdők bo-
rították, dinoszauroszok lakták, az emlősállatok nem voltak na-
gyobbak 8 kilogrammosnál. 

A robbanás után páfrányfélék borították a vidéket, a legna-
gyobb emlős patkányméretű lehetett. A Föld felmelegedő sza-
kaszban volt. A becsapódás után 100 ezer évvel az erdő nagy-
részt pálmafélékből állt, az emlősök mosómedve-nagyságúra 
nőttek, nagyjából a duplájára annak, amekkorák a legnagyob-
bak voltak a katasztrófa előtt, ez pedig "igen gyors regeneráció" 
a kutató szerint. 
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Mintegy 300 ezer évvel később a diófák családjából több faj ala-
kult ki, a legnagyobb emlősök növényevők voltak, és akkorák 
lehettek, mint egy megtermett hód. Korábbi tanulmányok sze-
rint a fák evolúciójával párhuzamosan zajlott a fejlődésük. 700 
ezer évvel a robbanást követően jelentek meg a kövületek ta-
núsága szerint a hüvelyesek és a tanulmányozott fosszíliák leg-
nagyobb emlősei, melyek nagyjából 50 kilogrammosok, farkas-
méretűek voltak, vagyis mintegy százszor akkorák, mint a me-
teoritot túlélő emlősök. 

A növekedés fő tényezője a dinoszauruszok eltűnése lehetett, 
ezzel ökológiai űr jött létre, amit be kellett tölteni – mondta 

Lyson. A táplálék minősége is szerepet játszott, a hüvelyesek és 
a nagyobb testű emlősök megjelenése azt mutatja, hogy ezek a 
növények jelentős fehérjeforrást szolgáltattak. A kutató szerint 
a vizsgált emlősök a nagy kihalást túlélők utódaiból vagy a más-
honnan oda vándorolt állatokból fejlődtek ki az evolúció során. 


