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Mottó:  

"Nem a Föld sérülékeny, hanem mi magunk. 

A Természet az általunk előidézetteknél 

sokkal nagyobb katasztrófákat is átvészelt 

már. 

A tevékenységünkkel nem pusztíthatjuk el a 

természetet, de magunkat annál inkább „ 

James Lovelock 
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Megfejtették, hogyan alakul ki a legrette-
gettebb agydaganat 
ORIGO 2021.01.06.  

Génkifejeződési mintázata alapján a glioblasztóma olyan, mint 
egy gyulladt seb, amely sosem forr össze. Az analógia felisme-
rése hozzásegíthet a ma szinte kezelhetetlen agydaganat gyó-
gyításához. 

Az agyállomány sérülését követő gyógyulási folyamat daganat-
keletkezésbe torkollhat, ha olyan mutáns sejtek vesznek részt 
az elvesztett szövet pótlásában, amelyek letérnek a normális 
sejtérés vágányáról – ismerték fel a Torontói Egyetem kutatói. 
A sérülést az ütéstől a fertőzésen át a stroke-ig a legkülönbö-
zőbb behatások kiválthatják. 

A felfedezés egy interdiszciplináris kutatócsoport munkáját di-
cséri, melynek tagjai a Torontói Egyetemen kívül a The Hospital 
for Sick Children (SickKids) gyermekkórházban, illetve a Prin-
cess Margaret Cancer Centre onkológiai központban dolgoz-
nak, és a Stand Up To Cancer Canada Dream Team (kb.: Állj ki a 
rák ellen kanadai álomcsapat) kötelékében a glioblasztóma né-
ven ismert, sajnálatosan gyakori agydaganattal foglalkoznak. 

Adataink alapján azt valószínűsítjük, hogy ha az agy jól körülír-
ható sejtjei egy bizonyos fajta mutációs mintázatot mutatnak, 
a sérülés olyan változásokat indíthat meg bennük, amely végül 
daganat keletkezéséhez vezet"– mondta el Dr. Peter Dirks, a 
SickKids idegsebészeti osztályának, illetve fejlődés- és őssejtbi-
ológiai programjának vezetője, továbbá a Dream Team irányí-
tója. A Nature Cancer folyóiratban publikált kutatás vezetői kö-
zött szerepelt még Gary Bader, a Torontói Egyetem orvosi ka-
rán működő Donnelly Sejt- és Biomolekuláris Kutatóközpont 
molekuláris genetika professzora, valamint Dr. Trevor Pugh, a 
Princess Margaret onkológiai központ szenior kutatója. 

AZ EREDMÉNYEK NYOMÁN ÚJ TERÁPIÁS OPCIÓK SZÜLETHET-
NEK A GLIOBLASZTÓMA KEZELÉSÉRE. 

A leggyakoribb agydaganat-típus kezelési lehetőségei jelenleg 
rendkívül korlátozottak, és a betegek átlagos túlélése a diagnó-
zis felállításától számítva mindössze 15 hónap. 

A glioblasztómára gondolhatunk úgy, mint egy sebre, amely so-
sem gyógyul be– magyarázza Dirks. – Izgalommal tölt el minket 
annak felderítése, mit mond el ez a megközelítés a daganat ke-
letkezéséről és növekedéséről, és milyen új utakat nyit a keze-
lésben, ha a sérülésre és a gyulladásos válaszra összpontosí-
tunk." 
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Glioblasztóma pirossal jelölve FORRÁS: HELLERHOFF, 
WIKIMEDIA COMMONS 

Mutáns sejtek a felelősök 

A kutatók a legmodernebb egysejt-RNS-szekvenálási és gépi ta-
nulási technológiákat alkalmazták a glioblasztóma-őssejtek mo-
lekuláris feltérképezésére. Dirks csoportja korábban már bizo-
nyította, hogy ezek az őssejtek felelősek a tumor keletkezéséért 
és a kezelés utáni kiújulásáért. 

A vizsgálatok során a glioblasztóma-őssejtek olyan eddig isme-
retlen alpopulációit azonosították, amelyek a daganatokon be-
lül keverten helyezkednek el más daganat-őssejtekkel, de a 
gyulladás megkülönböztető molekuláris jegyeit viselik magu-
kon. 

EBBŐL ARRA KÖVETKEZTETTEK, HOGY A GLIOBLASZTÓMÁK-
NAK LEGALÁBBIS EGY RÉSZE AKKOR INDUL NÖVEKEDÉSNEK, 
AMIKOR A SÉRÜLT IDEGSZÖVET ÖNREGENERÁCIÓS FOLYA-
MATA, AMELY AZ ELVESZTETT SEJTEK PÓTLÁSÁRA SZOLGÁL, 
MUTÁCIÓK MIATT FÉLRESIKLIK. EZEK A KORAI ESEMÉNYEK 
FELTEHETŐLEG ÉVEKKEL AZ ELSŐ TÜNETEK MEGJELENÉSE 
ELŐTT TÖRTÉNNEK– tette hozzá Dirks. 

Amikor egy mutáns sejt bekapcsolódik a regeneráció folyama-
tába, az elszenvedett génhibái miatt nem tud leállni az osztó-
dással, ugyanis a normális fékek és ellensúlyok rendszere felbo-
rult benne. 

A célunk, hogy olyan gyógyszert találjunk, amely elpusztítja a 
glioblasztóma-őssejteket– szögezte le Bader, akinek a dokto-
randusz-hallgatója, Owen Whitley végezte a számítógépes 
adatelemzést. – Ehhez azonban előbb ki kell ismernünk ezek-
nek a sejteknek a molekuláris természetét, mert csak így tudjuk 
őket hatékonyan megcélozni." 
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CT-felvétel egy glioblasztómáró lFORRÁS: AFP 

Így zajlott a kutatás 

A kutatócsoport 26 beteg daganatából gyűjtött glioblasztóma-
őssejteket, és a laboratóriumban felszaporították őket annyira, 
hogy az elemzésekhez szükséges mennyiség rendelkezésre áll-
jon ezekből a ritka sejtekből. Közel 70 ezer sejtet vetettek alá 
egysejt-RNS-szekvenálásnak, amely technika alkalmas arra, 
hogy minden egyes sejt egyedi génkifejeződési mintázatát – a 
gének be- vagy kikapcsolt állapotát – feltérképezze. Ezt az 

aprólékos és időigényes munkát Pugh laboratóriumának egyik 
doktorandusza, Laura Richards irányította. 

Az adatok megerősítették azt a korábbi feltételezést, hogy ezek 
a daganatok extrém mértékű belső heterogenitást mutatnak, 
vagyis valamennyi daganat jelentős számú, molekuláris szinten 
jól elkülönülő őssejt leszármazottainak keveréke. 

A DAGANAT VISSZATÉRÉSE A KEZELÉS UTÁN AZÉRT OLYAN 
GYAKORI, MERT A JELENLEGI KEZELÉSEK NEM KÉPESEK E 
RENDKÍVÜL SOKFÉLE SEJTPOPULÁCIÓ MINDEGYIKÉT KIIR-
TANI. 

Mit mutattak a génkifejeződési mintázatok? 

A génkifejeződési mintázatok azt mutatták, hogy a glioblasztó-
mák két jól elválasztható molekuláris állapot, a „fejlődési" és a 
„sérülésre adott válasz" valamelyike felé tendálnak. Minden 
beteg daganata elhelyezhető valahol e két végpont közti ská-
lán. A „fejlődési" állapot a glioblasztóma-őssejtek jellegzetes 
ujjlenyomata, amely hasonlít az embrionális agyat az egyedfej-
lődés során felépítő, gyorsan osztódó idegi őssejtekére. Ennek 
a mintázatnak a jelenléte tehát nem lepett meg senkit. A „sérü-
lésre adott válasz" mintázatra azonban nem számítottak a ku-
tatók. Erre az állapotra az immunológiai jelútvonalak és gyulla-
dásos molekulák, például az interferon és a TNF-alfa felszabá-
lyozódása jellemző, ami a sebgyógyulás folyamatára 
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emlékeztet. Ennek a sajátos immunológiai mintázatnak a felde-
rítése egyértelműen az egysejt-technológia érdeme, ugyanis a 
régebbi, sok sejtet kiátlagoló génkifejeződési vizsgálatok nem 
bukkantak a nyomára. 

 

FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY VIA AFP/KATERYNA 
KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON/SCIENCE 
PHOTO LIBRA 

Mindeközben a Leslie Dan Gyógyszerészeti Karon Stephanie 
Anger laboratóriumában zajló kutatások kiderítették, hogy a 
kétféle állapot – a fejlődési és a gyulladásos – más és más gének 
kiütésére reagál érzékenyen. 

EZZEL EGY SOR OLYAN POTENCIÁLIS GYÓGYSZERCÉLPONTOT 
AZONOSÍTOTTAK, AMELYEK A GYULLADÁSSAL KAPCSOLATO-
SAK, ÉS KORÁBBAN SENKI SEM GONDOLT RÁJUK A GLI-
OBLASZTÓMÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. 

A kétféle állapot relatív hozzájárulása a daganat génkifejező-
dési profiljához betegspecifikusnak bizonyult, és minden egyes 
tumor a két végpont közötti skála egyik vagy másik végpontja 
felé mutat eltolódást. A kutatók most azt vizsgálják, miként 
használhatnák ki a daganatok ilyen vagy olyan irányú elkötele-
ződését a célzott terápia során. „Olyan gyógyszereket kere-
sünk, amelyek a skála különféle pontjain álló daganatok ellen 
hatékonyak – fejtette ki Pugh, aki egyben az Ontario Institute 
for Cancer Research genomikai részlegének igazgatója. – Valódi 
esély kínálkozik itt a precíziós medicína számára: a betegek da-
ganatait az egyes sejtek szintjére lebontva elemezhetjük, és 
olyan gyógyszerkombinációkat tervezhetünk, amelyek egyide-
jűleg több daganatőssejt-populációt is kiiktatnak." 

Magyar kutatók írását választották az év 10 
legérdekesebb cikke közé 
MTI 2020.12.23.  

Az év legérdekesebb 10 tudományos közleménye közé sorolta 
Domokos Gábor, a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) 
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Építészmérnöki Kar egyetemi tanára és szerzőtársai írását a Sci-
ence, a tudományos élet egyik legnevesebb szaklapja. 

A Magyar Tudományos Akadémia-BME Morfodinamika Kutató-
csoport 3 és fél év alatt bizonyította be Platón ókori filozófus 
elgondolását, amely szerint a világmindenséget alkotó négy 
elem, a föld, a víz, a tűz és a levegő mindegyike szabályos tes-
tekből épül fel; ezek közül a Föld hexaéderekből, azaz kockák-
ból.  

ADAM MANN, A SCIENCE CIKKÍRÓJA SUJIT DATTA VEGYÉSZ- 
ÉS BIOMÉRNÖK (PRINCETON EGYETEM) A TISZTA MATEMA-
TIKA, AZ ANYAGTUDOMÁNY ÉS A GEOLÓGIA CSODÁS KOMBI-
NÁCIÓJAKÉNT MÉLTATTA A MAGYAR KUTATÓCSOPORT FEL-
FEDEZÉSÉT.  

A három magyar és egy amerikai tudósból álló kutatócsoport 
igazolta, hogy ha véletlenszerűen választott síkokkal kellően 
sokszor vágunk ketté egy testet, akkor a folyamat eredménye-
ként keletkező testek (poliéderek) lapjainak, csúcsainak és éle-
inek átlaga rendre 6-hoz, 8-hoz és 12-höz tart, vagyis az "átla-
gos alakzat" egy kocka lesz. 

A csoport nagy léptékű számítógépes kísérletekkel megvizs-
gálta a kőzetekben a természetes aprózódást előidéző feszült-
ségmezőket, és bebizonyította, hogy a természetben előfor-
duló, töredezést okozó leggyakoribb feszültségmezők a 

testeket kettérepesztik, és ezáltal átlagos értelemben kockákat 
hoznak létre.  

ÍGY TEHÁT A FÖLDÖN (ÉS MÁS ÉGITESTEKEN) FELLELHETŐ TÖ-
REDEZETT SZIKLÁK ÉS KÖVEK GEOMETRIAI ÁTLAGA MAGA A 
KOCKA.  

A kutatásban Domokos Gábor alkalmazott matematikus mel-
lett Kun Ferenc (Debreceni Egyetem) és Török János (BME) el-
méleti fizikusok, valamint az amerikai Pennsylvania Egyetem 
kutatóprofesszora, Douglas Jerolmack geofizikus vett részt. 

A kutatás eredményeként Domokos Gábor és társa, Várkonyi 
Péter másik munkája, a Gömböc most természettudományos 
értelemben is a helyére került. A Gömböc már a bemutatásakor 
tudományos szenzáció volt, mivel ez a találmány az első olyan 
ismert homogén test, amelynek egy stabil és egy instabil, azaz 
összesen két egyensúlyi pontja van, és bárhogy tesszük le, min-
dig a stabil egyensúlyi pontjába tér vissza. 

Domokos Gábor elmondta: különleges, egyedülálló elismerés, 
hogy felfedezésüket beválogatták a 2020 top 10 tudományos 
publikációi közé.  

Ez az eredmény nemcsak az MTA-BME Morfodinamika Kutató-
csoport sikere, hanem tágabb értelemben a magyar tudományé 
és az országé is, ráirányítva a figyelmet a hazai szakemberek 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 1. szám 

8. oldal 

sokszínűségére, nyitottságára és tehetségére" - emelte ki a ma-
gyar tudós. 

Harvardi professzor: 2017-ben idegenek jár-
tak a Naprendszerben 
ORIGO 2021.01.05.  

A Harvard Egyetem kutatója, Avi Loeb szerint a 2017-ben észlelt 
első Naprendszeren túlról származó üstökös, az Oumuamua va-
lójában egy idegen űrhajó volt – írja a Fox News. A kijelentés 
erősen megosztja a tudományos közösséget. 

Új könyvében (Földönkívüli: Egy idegen civilizáció első nyomai) 
Loeb arról ír, hogy az Oumuamua nem természetes, hanem 
mesterséges objektum, egy „távoli idegen civilizáció" alkotása. 

A rejtélyes objektumot 2017 októberében figyelte meg először 
a Hawaii Csillagászati Intézet Egyetemének egyik munkatársa. 
Több okból sem hasonlított egyetlen korábban detektált koz-
mikus képződményre sem: különös, szivar formája, szokatlanul 
száraz felszíne volt. 2018 januárjában a teleszkópok szem elől 
vesztették. 

 

Az Oumuamua egy korábbi illusztráción FORRÁS: ESO 

A több mint háromszázezer kilométer per órás sebességgel ha-
ladó objektumot először aszteroidának vélték, majd tulajdon-
ságai alapján átminősítették üstökösnek. A nagyjából 800 mé-
ter hosszú Oumuamua származási helye bizonytalan. Egyes el-
méletek szerint a Földtől 17 000 fényévre lévő W51 katalógus-
jelű csillagfelhőből érkezett. 

Egy korábbi tanulmány alapján az Oumuamua részben vagy 
egészben molekuláris hidrogénből (H2) áll. 

HA EZ IGAZ, AZ PÉLDÁTLAN LENNE, HIDROGÉNÜSTÖKÖSÖKET 
UGYANIS A MAI NAPIG NEM TALÁLTAK A SZAKEMBEREK. 

https://www.foxnews.com/science/first-interstellar-object-alien-technology-harvard-professor-claims
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Loeb vitatja az utóbbi teóriát, és még egzotikusabb elmélettel 
állt elő: az objektum valójában egy olyan idegen űrhajó vagy 
szonda lehet, ami fényvitorla segítségével közlekedik. 

VAGYIS A CSILLAGOK FÉNYNYOMÁSA HAJTJA A SZERKEZETET. 

A kutató szerint ezt támasztja alá az a megfigyelés is, hogy az 
Oumuamua a Nap közelébe érve váratlanul felgyorsult. 

 

Loeb szerint a Oumuamua egy fényvitorlás, amit a csillagok 
fénynyomása hajt FORRÁS: AFP/MARK GARLICK 

Loeb tisztában van vele, hogy állításait tudóstársai erős szkep-
ticizmussal fogadják, ugyanakkor ő kitart elmélete mellett. Sze-
rinte erősen elavult nézet, hogy különlegesek és egyediek va-
gyunk a világegyetemben, és a kutatások hatékonyabbá tétele 
érdekében ezt a szemléletet mihamarabb el kellene vetni. 

Az Oumuamuát felfedező csillagász, Robert Weryk szerint Loeb 
felvetése vad spekuláción alapul, amit nem lehet komolyan 
venni. 

2019 augusztusában egy másik csillagközi objektum, a 
2I/Borisov is meglátogatta a Naprendszert. 

Egyezségre jutottak a kutatók: 14 milliárd 
éves az univerzum 
ORIGO 2021.01.05.  

Régóta vitatott kérdésben jutottak egyezségre a csillagászok: 
megállapították, hogy az univerzum mintegy 14 milliárd éves - 
olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportá-
lon. 

A chilei Atacama-sivatag felett lévő obszervatóriumból vizsgál-
ták a szakértők az univerzumból érkező legrégebbi fényt. Meg-
figyeléseik és kozmikus geometria segítségével megállapítot-
ták, hogy az univerzum kora 13,77 milliárd, plusz-mínusz 40 mil-
lió év. 

Az új becslés, amelyet az amerikai Nemzeti Tudományos Alap 
(National Science Foundation, NSF) Atacamai Kozmológiai Te-
leszkópja (ACT) által gyűjtött adatok alapján végeztek, meg-
egyezik az univerzum sztenderd modelljén, illetve az Európai 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 1. szám 

10. oldal 

Űrügynökség Planck műholdja által végzett vizsgálatokon ala-
puló becsléssel. Utóbbi 2009 és 2013 között ugyanezt a fényt 
vizsgálta, amely az ősrobbanás maradványa. 

A szakértők eredményeikről a Journal of Cosmology and Astro-
particle Physics című tudományos folyóiratban számoltak be 
két tanulmányban. 

 

FORRÁS: NASA 

Egy kutatócsoport 2019-ben a galaxisok mozgása alapján arra a 
következtetésre jutott, hogy az univerzum több százmillió évvel 
fiatalabb lehet, mint ahogyan a Planck-munkacsoport megjó-
solta. Ez az ellentmondás arra utalt, hogy új modellre van szük-
ség az univerzum vizsgálatához és felébresztette a gyanút, hogy 
az eddigi mérések nem voltak helyesek. 

Most választ találtunk arra, hogy hol egyezik a Planck és az 
ACT"- mondta Simone Aiola, a Flatiron Intézet Számítógépes 
Asztrofizikai Központjának munkatársa. 

(Phys.org/MTI) 

A legújabb adatok és modellezések alapján 
a Tejút valószínűleg tele van halott civilizá-
ciókkal 

 

A legtöbb idegen civilizáció, amely valaha is feltűnt a galaxi-
sunkban, valószínűleg már elpusztította önmagát. 

Ez a következtetése egy új tanulmánynak, amelyet december 
14-én tettek közzé az arXiv adatbázisban, és amely modern csil-
lagászatot és statisztikai modellezést használt az intelligens élet 
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időbeli és térbeli megjelenésének és pusztulásának feltérképe-
zéséhez a Tejútrendszeren belül. (1) 

Eredményeik egy híres egyenlet 2020-as pontosítását jelentik, 
amelyet Frank Drake, a SETI alapítója írt 1961-ben. A Carl Sagan 
fizikus által a "Kozmosz" minisorozatban népszerűsített Drake-
egyenlet számos rejtélyes változóra támaszkodott, például a 
bolygók elterjedtségére az univerzumban, ami egy nyitott kér-
dés. 

Ez az új cikk, amelyet a Caltech három fizikusa és egy középis-
kolás diák írt, sokkal praktikusabb. Megmondja, hogy hol és mi-
kor fordul elő az élet a Tejútrendszerben a legvalószínűbb mó-
don, és meghatározza az elterjedését befolyásoló legfontosabb 
tényezőt, az intelligens lények önpusztításra való hajlamát. 

"Carl Sagan kora óta rengeteg kutatás történt," - mondta Jo-
nathan H. Jiang, a tanulmány társszerzője, a NASA Caltech-i Su-
gárhajtómű Laboratóriumának asztrofizikusa. 

"Különösen a Hubble és a Kepler űrtávcső óta rengeteg isme-
rettel rendelkezünk a Tejút galaxisban a gáz és a csillagok sű-
rűségéről, a csillagképződési sebességről és az exobolygók ki-
alakulásáról ... és a szupernóva robbanások előfordulási ará-
nyáról. Valójában ismerünk néhány számot, amelyek rejté-
lyek voltak a híres 'Kozmosz' epizódok idején." 

A szerzők számos tényezőt vizsgáltak, amelyek vélhetően befo-
lyásolják az intelligens élet fejlődését, ilyen például a földszerű 
bolygókkal rendelkező napszerű csillagok elterjedése, a halálos, 
sugárzó szupernóvák gyakorisága, az intelligens élet kialakulá-
sának valószínűsége és ideje, ha a körülmények megfelelőek, és 
a fejlett civilizációk lehetséges önpusztításra való hajlama. 

A Tejútrendszer időbeli alakulását e tényezők figyelembevéte-
lével modellezték, és megállapították, hogy az ismert tényezők 
alapján az élet megjelenésének valószínűsége a galaktikus köz-
ponttól körülbelül 13000 fényévre, a galaxis létrejöttét köve-
tően pedig 8 milliárd évvel tetőzött. 

A Föld ehhez képest mintegy 25000 fényévnyire van a galakti-
kus központtól, és az emberi civilizáció a Tejútrendszer kialaku-
lása után körülbelül 13,5 milliárd évvel jött létre a bolygó felszí-
nén, bár az egyszerű élet hamarosan felbukkant a Föld kialaku-
lása után. 

Más szavakkal, valószínűleg egy határ civilizáció vagyunk a ga-
laktikus földrajz, és későn érkezők a Tejútrendszer öntudatos 
lakói szempontjából. De ha feltételezzük, hogy az élet meglehe-
tősen gyakran megjelenik és végül intelligenssé válik, akkor va-
lószínűleg vannak más civilizációk is - főleg a 13000 fényévnyi 
sáv köré csoportosulva, főként a napszerű csillagok elterjedtsé-
gének köszönhetően. 
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A legtöbb ilyen civilizáció, amely ma is létezik a galaxisban, va-
lószínűleg fiatal, azon oknál fogva, hogy az intelligens élet hosz-
szú időskálán hajlamos elpusztítani önmagát. Még akkor is, ha 
a galaxis több mint 5 milliárd évvel ezelőtt érte el civilizációs 
csúcsát, az akkori civilizációk többsége valószínűleg már epusz-
tította önmagát, állapították meg a kutatók. 

Ez az utolsó a legbizonytalanabb változó a cikkben, hogy milyen 
gyakran pusztítják el magukat a civilizációk. De a kutatók szerint 
annak meghatározása is fontos, hogy mennyire elterjedtek a ci-
vilizációk. 

Még ha rendkívül alacsony is az esélye annak, hogy egy adott 
civilizáció megsemmisüljön egy adott korban - mondjuk nukle-
áris holokauszt vagy elszabadult éghajlatváltozás miatt - azt je-
lentené, hogy a Tejút csúcs civilizációinak túlnyomó többsége 
már régen eltűnt. (2) 

(1) - https://arxiv.org/abs/2012.07902 

(2) - https://www.livescience.com/milky 

 

 

Soha nem láthatta még így az ókori világ 7 
csodáját  
ORIGO 2020.12.31.  

Az antik civilizáció bámulatos dolgokat alkotott mind a művé-
szetekben, mind pedig az építészetben. A legkiemelkedőbb al-
kotásoknak saját korukban is országhatárokon átívelő hírük 
volt. Ezek közül hetet a Kr. e. 2. században élt szidoni Antipat-
rosz listázott, melyeket ettől fogva az ókori világ hét csodája-
ként emlegettek. 

A „hét csoda" Antipatrosz interpretálásában: a gizai piramisok, 
Szemiramisz függőkertjei, az ephezoszi Artemisz-templom, 
Pheidiasz olümpiai Zeusz szobra, a halikarnasszoszi mauzó-
leum, a rodoszi kolosszus, és az alexandriai világítótorony, a 
Pharosz. (A "csodákról" részletesen az Origo régebbi cikkében 
olvashat a linkre kattintva!) 

A BudgetDirect biztosítótársaság szponzorálásával most min-
den eddiginél hitelesebben és látványosabban rekonstruálták 
3D képeken az antik világ hét csodáját. 

A kutatók először összegyűjtötték az építményekről fellelhető 
információanyagot, például milyen építőanyagot használtak a 
korabeli építészek, mekkora lehetett az építmény, mikor épült, 
milyen civilizáció építette és milyen célból. 

https://arxiv.org/abs/2012.07902
https://www.livescience.com/milky-way-alien-life-map.html
https://www.origo.hu/tudomany/20160607-okor-romai-birodalom-okori-egyiptom-antipatrosz-az-okori-vilag-het-csodaja-caligula.html
https://www.origo.hu/tudomany/20160607-okor-romai-birodalom-okori-egyiptom-antipatrosz-az-okori-vilag-het-csodaja-caligula.html
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Ezekből az adatokból azután nagyfelbontású rajzokat készítet-
tek és felhasználták a különböző korokból fennmaradt grafikus 
ábrázolásokat is. 

 

8A gizai piramisok mai állapotukban. A képre kattintva galéria 
nyílik meg az ókori világ hét csodájáról! FORRÁS: 
SHUTTERSTOCK 

A kutatómunka után jöttek a tervezők, akik a helyszínek, az 
anyagok és más információk alapján elkészítették az építmé-
nyek 3D rajzát, majd a renderelt grafikákat beillesztették a mai 
környezetbe. 

Természetesen azt nem állíthatjuk, hogy hajszálpontosan így 
néztek ki az ókori csodák, hiszen a gizai piramisokon ezen épü-
leteknek még a romjai sem maradtak fenn, de az 

valószínűsíthető, hogy a szakembereknek az eddigi legélethűbb 
számítógépes modelleket sikerült elkészíteniük. 

Hulhumale és Viligili 
mno.hu 2020. DECEMBER 8.  

Szarka László Csaba az MTA rendes tagja 

Újabban egyre több tudományos publikáció jelenik meg a klí-
maváltozás uralkodó hipotézisének megkérdőjelezéséről, sőt a 
sajtóban is feltűnően gyakran közölnek tévedéseket feszegető 
írásokat. Az évtizedek óta berögződött tévtanok terjedése 
azonban továbbra is akadálytalan. Szinte képtelenség minden 
valótlan állítást szembesíteni a tényekkel, de időnként nehezen 
tudja az igazságot kereső kutató megállni, hogy ne mondja meg 
a véleményét. 

A Magyar Nemzet november 21-ei számának Lugas mellékleté-
ben a Maldív-szigetekről szóló írás így kezdődött: „Az Indiai-
óceántól körülvett szigetország ezerkétszáz szigetének nyolc-
van százaléka egy méterre emelkedik ki a vízből. És mert a klí-
maváltozás – a jégsapkák és gleccserek olvadása – következté-
ben az óceánok szintje világszerte emelkedik, az adatok elem-
zése után kiderült: 2100-ra a Maldív-szigetek mind a kétszáz 
lakható szigete víz alá kerül! […] a hullámok lassan, de biztosan 
mindent elnyelnek, ami a jelenlegi partvonaltól számított 

https://www.origo.hu/tudomany/galeria/20201231-az-okor-het-csodaja-3dben.html
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százméteres sávban található.” A cikk azzal folytatódik, hogy a 
Maldív-szigetek száma eggyel nőtt: az ország egy mesterséges 
szigetet épített. Hulhumale pedig nem egy, hanem két méterre 
emelkedik ki az óceánból. 

A Maldív-szigetek 2009-ben többek között azzal keltett világfel-
tűnést, hogy hat méter mélységben, a vízfenéken tartottak kor-
mányülést, búvárruhás kormánytagok részvételével. Az akkori 
miniszterelnök (Mohamed Nasheed) azt nyilatkozta, hogy „ha 
a szén-dioxid-kibocsátás a jelenlegi ütemben folytatódik, orszá-
gom hét év alatt elsüllyed”. Ebből az következik, hogy ha az új 
sziget nem egy, hanem két méterre emelkedne ki, tizennégy év 
alatt kerülne víz alá. És miközben az üvegházhatás növekedés-
ével riogattak, már javában folyt az építkezés. A Magyar Nem-
zet-cikkben szereplő egy méter/évszázad nagyságrendű globá-
lis vízszintemelkedés már közelebb van a modellezés előrejel-
zéseihez. De csakugyan a mesterségesen létrehozott szárazföld 
lenne a kiút? Mielőtt a klímatudatosság e csodás példája előtt 
kalapot emelnénk, a tisztesség azt kívánja, hogy pillantsunk 
bele a természettudományi tényekbe. 

Nils-Axel Mörner (1938–2020) svéd geofizikus, az INQUA (a leg-
feljebb két és fél millió éve végbement földtudományi jelensé-
geket kutató nemzetközi szervezet) tengerszint-változási bi-
zottságának 1999–2003 közötti elnöke összesen hat alkalom-
mal járt a Maldív-szigeteken. Helyszíni vizsgálatai révén arra az 

egyértelmű következtetésre jutott, hogy a szigeteknél a relatív 
vízszint hosszú távon nem emelkedik. A legutóbbi kétezer év 
során a vízmagasság mindössze 60–120 centiméternyi tartomá-
nyon belül ingadozott. A nevezetes kormányülés idején például 
húsz centiméterrel alacsonyabb volt a vízszint, mint 1790–1970 
között. Az 1970-es években csökkent le, viszonylag hirtelen. 
Eredményeit természetesen igyekeztek kétségbe vonni, de el-
felejtették, hogy tényeket elméleti modell alapján cáfolni elvi-
leg lehetetlen. A tudomány éppen fordítva működik. 

 

A klímaváltozás miatt tartályokba gyűjtik az esővizet a Maldív-
szigeteken Fotó: Getty Images 

Mörner 2003-ban az egyik Viligili nevű szigeten, közvetlenül a 
tengerparton (a tengerszint fölött mindössze néhány centimé-
terrel) talált egy kidőlt, de még leveleket hozó fát. A környéken 
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elkezdett kérdezősködni, mi történt. A helyiek elmondták, hogy 
a negyven-ötven éves fa azért dőlt ki, mert „ausztrál kutatók 
kidöntötték”. Mint kiderült, ausztrál környezetista szélsősége-
sek egy csoportja nem sokkal őelőtte járt ezen a tengerparton. 
Attól tartva, hogy a fa jelenléte a napnál világosabban cáfolná 
a tengerszint-emelkedést, kidöntötték. Nem végeztek tökéle-
tes munkát, a fa életben maradt. Mörner újra felállította, és el-
nevezte az ottani „a jó és a gonosz tudás fájának”. Majd boldo-
gan nyilatkozta a Maldív-szigeteki televíziókban, hogy nem kell 
tengerszint-emelkedéstől tartaniuk, de az interjút letiltották. 
Őt állítólag kitiltották az országból. A történet szerepel több 
Mörner-publikációban, a Maldív-szigetek kormányának írt leve-
leiben, de még színdarab is íródott belőle (Richard Bean: The 
Heretic). Az eretneket bemutatták Londonban (2011), Mel-
bourne-ben (2012); az észak-karolinai Raleigh-ben az idén is 
műsoron volt. 

A tengerszint kicsiben egy behorpasztható fenekű és oldalú la-
vórban lötyögtetett vízhez hasonlóan változik. A víztérfogat és 
a medertérfogat megkülönböztetésével már egy kísérleti mo-
dellben is különbséget lehet tenni olyan fogalmak között, mint 
relatív vízszint, eusztázia (a víz „abszolút” magasságának válto-
zása). A párolgás, valamint a páradús óceáni levegőt elszállító 
vízszintes légáram csökkenti, a csapadék- és folyóvíz, továbbá a 
szárazföldi jégolvadék emeli. A folyók egyre több felszín alatti 

eredetű vizet is szállítanak. Ez kétségtelenül antropogén víz-
többlet, de teljesen független a klímaváltozástól. A szárazföldi 
jég olvadásáról, az Északi- és a Déli-sarkvidék jégtömegének 
alakulásáról regényt lehetne írni. Gravitációs műholdak adatai 
alapján magyar kutatók mutatták ki, hogy az Antarktisz nyugati 
partvidékén tényleg vékonyodik a jég, az Antarktisz többi ré-
szén pedig inkább hízik. Geotermikus térképezésből az is lát-
szik, hogy a folyamatok iránya összhangban van a Föld belső 
melegének egyenlőtlen területi megoszlásával. 

Világos, hogy ha az óceánokban több a víz, a vízszint emelkedik. 
Az óceánok vizének melegedés miatti hőtágulása azonban csak 
a víz térfogatát növeli, a tömegét nem. Tehát a gravitáció kö-
vetkeztében a víz lényegében kénytelen ott maradni, ahol ere-
detileg is volt, csak néhány centiméterrel feljebb. Magyarul: a 
hőtágulásból eredő vízszintemelkedés hatása a partvonal men-
tén nulla. Az alig egy hónapja elhunyt Nils-Axel Mörner élet-
műve még számos további meglepő megfigyelést és elméleti 
eredményt tartalmaz. Mörner a magyar tudomány és zene tisz-
telője, Rónai András geográfus (1906–1991, Teleki Pál tanítvá-
nya és munkatársa) közeli barátja volt. 

Minden változik (panta rhei), és az állandósága semminek nincs 
előre garantálva. Néhány évtizedes időléptékben a vízkörzés 
(az úgynevezett hidrológiai ciklus) minden eleme ide-oda inga-
dozik, természetes okokból. Inkább örülnünk kellene annak, 
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hogy manapság egy-két nagyságrenddel kisebb a tengerszint-
változás üteme, mint mondjuk nyolc-tízezer éve volt. (A leg-
utóbbi húszezer év folyamán a világtengerek szintje összesen 
körülbelül 130 métert emelkedett.) A hó és a jég birodalma (a 
krioszféra) jövőbeni változásáról a kutatók sokkal kevésbé biz-
tos ismeretekkel rendelkeznek, mint a sajtó. Az óceánok mé-
lyét, a Föld belsejét, a Föld körüli térséget és a Nap-Föld fizikai 
kapcsolatokat és mindezek dinamikáját megdöbbentően ke-
véssé ismerjük. Kevésbé, mint a világűrét. Pedig a klímaválto-
zás, sőt teljes földi létünk a természet egészétől függ. 

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) november 23-án jelen-
tette be, amit már több hónapja magunktól is észrevettünk, 
hogy a légkör szén-dioxid-szintje a járvány alatti antropogén 
CO₂-emisszió-visszaesés ellenére 2020 minden hónapjában, 
minden hetében és minden napján magasabb volt, mint az 
előző években. E puszta tényből a napnál világosabban látszik, 
hogy az emelkedést nem az ember, hanem a természet okozza. 
A WMO diplomatikus megfogalmazása szerint „a Covid–19-be-
zárások [légköri szén-dioxidra] gyakorolt hatása nem különböz-
tethető meg a természetes változékonyságtól”. Van klímaválto-
zás (hogyne lenne minduntalan), de gondolkozzunk el, hogy az 
antropogén szén-dioxid-kibocsátás miatti üvegházhatás-növe-
kedésen alapuló klímaváltozás vajon nem fantom-e. 

Nils-Axel Mörnert igyekeztek elhallgat(tat)ni és lejáratni, Sir Da-
vid Attenborough-t, „a kilencvenéves influenszer”-t (Magyar 
Nemzet, 2020. október 6.) pedig divat lett az egekbe magasz-
talni. Attenborough a Netflix tavaly megjelent dokumentum-
filmjében (Our Planet / Bolygónk csodái) a rozmárok szikláról 
való lezuhanását a klímaváltozás miatti öngyilkosságnak tulaj-
donította. A múlt héten eljött Attenborough „Viligilije” is. Elő-
került ugyanis egy másik videófelvétel, amely ugyanott (Csuk-
csföld) és ugyanakkor (2017) készült, és ezen tisztán látszik, 
hogy ugyanazokat a rozmárokat jegesmedvék támadták meg. 
Tehát egy kegyetlen természeti jelenetet manipulációs eszköz-
ként használtak fel. A tények hamisításánál még súlyosabb bűn 
az embereket reménytelenségbe taszítani. 

A szigetország szép (bár Hulhumale nem annyira, mint Viligili), 
és a korallszigetek dinamikusan követik az eusztatikus tenger-
szintváltozást. Számos publikáció szerint a korallszigetek össz-
területe a világban nem csökken, hanem nő. 

Környezetvédelem és klímahisztéria 
A következő évszázadokban a történészek biztosan el fognak 
csodálkozni annak a hamis logikának a mélységén, amely lehe-
tővé tette, hogy a világon majdnem mindenkivel elhitessék: az 
antropogén CO2 veszélyes, káros és bolygópusztító anyag 
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Lóránt Károly magyarhirlap.hu 2020. DECEMBER 17.  

Valamikor én voltam az első, aki az Országos Tervhivatalban 
(OT) környezetvédelemmel foglalkozott. Én voltam a kapocs az 
Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (OKTH) és az 
OT között. Ez annyit jelentett, hogy az OKTH-ban készült anya-
gok lényegét beszerkesztettem a hosszú távú tervekbe. De ez 
már majdnem ötven éve volt, aki kutatni akar a régmúlt idők 
koncepciójában, megteheti a honlapomon (Makrotrend2000). 
Ott az 1980-82-es évnél találni fog egy Gazdasági növekedés és 
környezetvédelem című anyagot, amelyben, 1980-ban amellett 
érveltem: „A véges természeti erőforrások miatt ugyanis a je-
lenlegi típusú (az egy főre jutó anyag és energiaszükségletet ál-
landóan növelő) gazdasági növekedés nem lehet ad infinitum - 
végtelenségig - tartó folyamat. A gazdasági összeomlás elkerü-
lése érdekében a nyersanyag- és energiafogyasztást és általá-
ban a természeti erőforrások iránti igényt stabilizálni kell.” 

A tanulmány végső következtetése az volt, hogy a környezet vé-
delme kapcsán felmerülő költségeket az árrendszerben fokoza-
tosan érvényesíteni kell, lehetőleg olyan módon, hogy az a ter-
melőt és fogyasztót egyaránt ösztönözze a környezeti terhelés 
csökkentésére. Ugyanabban az időben az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottsággal együttműködve egy olyan tanulmányt is 
készítettünk, amely arról szólt, hogy a gazdaságosságot nem-
csak a termék előállításakor, hanem annak teljes életciklusán 

keresztül kell vizsgálni. Ezt csak azért említem, mert ez har-
mincöt évvel előzte meg az Európai Bizottság körkörös gazda-
ság elképzeléseit. Igaz, gyakorlati haszna nem lett a koncepció-
nak, de az elmúlt öt évben a bizottsági felhívások sem értek el 
sok eredményt, és valószínűleg nem is fognak. A környezetvéd-
elem és a liberális, profitmaximáló kapitalizmus ugyanis nem 
édestestvérek. 

Ötven évvel ezelőtt a környezetvédelem, a természeti táj, a le-
vegő, a vizek, az épített környezet védelméről szólt. Az OKTH-
nál készült egy határidő nélküli környezetvédelmi terv, amely 
például azt tartalmazta, hogy nem lehet megengedni a termő-
területek csökkenését. Vagyis azt, hogy egyre nagyobb terüle-
teket építsenek be, vegyenek el a természet elől. Ezt az elvet 
sehol Európában, de valószínűleg az egész világon nem tartják 
be, ezért szűkül az állat- és növényvilág élettere, és kerül egyre 
több faj a kihalás szélére. Természetesen ebben nagy szerepe 
van annak a népességrobbanásnak, ami az ipari forradalom óta 
lezajlott, és ami a 20. században nagymértékben felgyorsult. A 
népesség növekedése az ipari forradalmat megelőző társadal-
maknak nem volt alapélménye, hiszen egy generáció alatt nem 
volt érzékelhető. Az én életemben viszont több mint háromszo-
rosára nőtt a világ lakosságának száma, és ha még egy kicsit hú-
zom, talán a négyszeres növekedést is megérem. A több 

https://www.magyarhirlap.hu/szerzo/lorant-karoly
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embernek több élelmiszer, több nyersanyag és több terület 
kell, és terjeszkedni csak a természeti környezet rovására tu-
dunk. 

A múlt század hetvenes éveinek ez volt a felismerése, ennek 
szellemében készült el a Római Klub - egy nem üzleti szervezet, 
amely globális eszmecserét folytat különböző nemzetközi poli-
tikai kérdésekkel kapcsolatban - nevezetes számítási modellje, 
amit növekedés határai címmel publikáltak, és ami alapján ma-
gam is készítettem egy előrejelzést 2050-ig a népesség és az 
energiaigények várható alakulásról. A számítás során azon tör-
tem a legtöbbet a fejem, hogy vajon az akkori fejletlen országok 
egy főre jutó nyersanyag- és energiafogyasztása felnőhet-e 
olyan mértékre, mint az akkori fejletteké, mert akkor ez a Föld 
teljes kifosztásával fog járni. A világ energiaellátását és az is-
mert technológiákat tanulmányozva akkor vontam le azt a kö-
vetkeztetést, hogy a 21. század alapvető energiaforrása nem le-
het más, mint az atomenergia és ez a nézetem az elmúlt fél év-
század során csak megerősödött. 

Ezekkel a gondolatokkal nem nagyon lógtam ki a sorból, abban 
az időben azok, akik az ilyen világproblémákkal foglalkoztak, 
többé-kevésbé azonos nézeteket vallottak. A domináns gondol-
kodás azonban a hetvenes évek vége felé kezdett megváltozni, 
majd teljesen átalakult, a középpontba a klímaváltozás és en-
nek okozója, a szén-dioxidot kibocsátó ember került. A 

hetvenes években még a Föld lehűlésétől féltünk, mert a Föld 
átlaghőmérséklete a negyvenes és hetvenes évek között való-
ban csökkent egy-két tizedfokkal, és sokan úgy gondolták, hogy 
véget ér az utolsó, tízezer éve tartó interglaciális - eljegesedési 
időszak, és új jégkorszak következik be, ahogy az a korábbi két-
millió évben rendszeresen előfordult. Látványos katasztrófafil-
mek készültek és a világ vezetői azon tanakodtak, hogy mit le-
hetne tenni az új jégkorszak bekövetkezte ellen. Azonban vá-
ratlan fordulat történt. Egyrészt a Föld átlaghőmérséklete el-
kezdett növekedni, másrészt mérések igazolták, hogy a Föld 
légkörének szén-dioxid tartalma növekszik. Ekkor Bert Bolin 
svéd meteorológus elővette korábban élt honfitársa, Svante 
Arrhenius 1896-ban publikált elméletét arról, hogy a légkör 
szén-dioxid-tartalmának növekedése a Föld hőmérsékletének 
emelkedéséhez vezet. Bolin komoly támogatást kapott az ENSZ 
környezetvédelmi programjának igazgatójától Maurice Strong-
tól és az amerikai alelnöktől, Al Gore-tól. 

A szén-dioxid-ellenes mozgalomba bekapcsolódott a Green-
peace és a nemzetközi sajtó is, bármilyen természeti kataszt-
rófa történt a világban, azt mind a Föld antropogén - az ember-
től vagy az emberi tevékenységtől függő, illetve ember vagy 
emberi tevékenység által okozott hatás - felmelegedésének tu-
lajdonították. E tekintetben különösen a német zöldek jártak 
elöl, az ő német politikára gyakorolt hatásuk – és a nemzetközi 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 1. szám 

19. oldal 

sajtó riogatása – döntő volt a szén-dioxid-kibocsátást csökken-
teni akaró különböző nemzetközi egyezmények, így a kiotói és 
legutóbb a párizsi protokoll elfogadásában. Az Európai Unió – 
német nyomásra – már 2011-ben elfogadott egy olyan célkitű-
zést, hogy 2050-re a szén-dioxid kibocsátását 80 százalékkal 
csökkenti (1990-hez képest), ezzel az unió gazdaságpolitikájá-
nak középpontjába a szén-dioxid-szint csökkentése és a meg-
újuló energiaforrások arányának növelése került. A célok az idő 
múlásával egyre radikálisabbá váltak, például 2014-ben a 2030-
ra kitűzött cél a szén-dioxid kibocsátásának 40 százalékos csök-
kentése volt, ezt 2018-ban már 50-55 százalékra emelték, és az 
Európai Tanács a 2020. decemberi ülésén már az 55 százalékos 
célt fogadta el. Botrány ebből majd csak 2021 júniusában lesz, 
amikor az egyes országok vezetőinek szembe kell nézniük azzal, 
hogy az 55 százalékos csökkentési cél mit is jelent a gazdaságuk 
számára. 

Nem vagyok légkörfizikus, nem tudok azokkal vitatkozni, akik a 
légkörbe kerülő szén-dioxid hatásáról értekeznek, de azt el tu-
dom mondani, hogy miért nem hiszek a most már hisztérikussá 
fokozódó a szén-dioxid-ellenességben, pontosabban miért 
azoknak a véleményét fogadom el, akik a klímaváltozásban a 
szén-dioxidnak nem tulajdonítanak meghatározó jelentőséget. 

Részben azért, mert néhány hisztériát, többek között azt, hogy 
a Föld lehűl, és új jégkorszak következik be, már átéltem, 

részben azért, mert bizonyítékok vannak arra, hogy nincs egy-
értelmű ok-okozati kapcsolat a Föld hőmérséklete és a légkör 
szén-dioxid-tartalma között. A Földnek voltak meleg időszakai 
és jégkorszakai, mielőtt az ember egyáltalán megjelent volna a 
bolygón, voltak földtörténeti korok, amikor a légkör szén-di-
oxid-tartalma a jelenleginek a húszszorosa is volt, a hőmérsék-
let mégsem volt sokkal magasabb, mint a mostani, és végül 
konkrét mérések vannak arról, hogy sokkal inkább a légkör 
szén-dioxid-tartalmának növekedése (az óceánokból felszaba-
duló szén-dioxid miatt) a Föld felmelegedésének  az oka, és 
nem fordítva. Végül hadd fejezzem be Richard Lindzen amerikai 
légkörfizikus véleményével, aki maga is részt vett a klímaválto-
zás okaival és hatásaival foglalkozó IPCC-jelentések (Éghajlat-
változási Kormányközi Testület), ezen belül a harmadik jelentés 
7. fejezetének a kidolgozásában, tehát közelről ismeri a problé-
makört. „A következő évszázadokban a történészek biztosan el 
fognak csodálkozni annak a ravasz és könyörtelen propagandá-
val álcázott hamis logikának a mélységén, amely hatalmas és 
különleges érdekek koalíciója számára lehetővé tette, hogy a 
világon majdnem mindenkivel elhitessék: az antropogén CO2 
veszélyes, káros és bolygópusztító anyag. A legnagyobb méretű 
tömegtévhitként fogják feljegyezni, hogy a növényeknek életet 
adó CO2-t egy ideig halálos méregnek tekintették.” 

(A szerző közgazdász, a Nemzeti Fórum tanácsadója) 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 1. szám 

20. oldal 

Karácsony van. 2020.  

János Bárkai 

Karácsony van. Ráérek. Elgondolkodom dolgokon. Újakon, és 
régieken. Mi voltunk, és mivé lettünk. Egy elfáradt, elfásult világ 
lettünk. Hajszoljuk a pénzt. Alig érdekel bennünket más. Csak a 
legújabb telefon. Akkor is, ha az egy-két havi fizetés. Ami aztán 
pár év múlva filléreket ér, mert jön az újabb. Akkor majd azt 
akarjuk. Vagy a drága autót. Akkor is, ha a cégünkben egy-két 
(vagy több) tucat ember szégyenletesen alacsony fizetésért 
dolgozik, hogy meg tudjuk venni a drága autót. Amit pár évig 
hajtunk. Aztán vagy összetörjük, vagy eladjuk, mert kell az ép-
pen aktuális legújabb. Ha szerencséjük van az arra járóknak, 
nem 140-el törjük össze a Dózsa György úton.  

Nem volt ez mindig így. Korosztályomnak se. Gyerekkorunk. 
Nekünk volt. Tudtunk játszani, örülni, egymással beszélgetni. 
Bizony beszélgetni! Egyszerű dolgoknak örülni. Tudtunk lelke-
sedni. Nem csak mi. Egyik kiváló tanárom, a Beregszászi lelkes 
úttörő csapatvezetőként úttörő táborokat szervezett nekünk. 
Alvás a sátorban, mosdás a hidegvizes csapnál. Örültünk. Lelke-
sek voltunk. Akárcsak a Beregszászi. Tanárként. Most tanár va-
gyok én is. Hol van a mi lelkesedésünk az övéhez képest?! Hol 
van a mostani világ lelkesedése az akkoritól?! Hol van a korosz-
tályom mostani lelkesedése, öröme, az akkori önmagunkhoz 

képest?! Hol van a mostani fiatal korosztály lelkesedése, öröme 
az akkorihoz képest?! Ha most megnéz valaki fiatalabb például 
egy olyan videót, amit majd linkelek, nem is érti, hogyan lehet 
ennyire lelkesedni. Lehet így szürkén élni, ahogy ma élünk? Le-
het persze. Ma már nem kell nekünk a régi házibulik hangulata. 
Mert ott dumáltunk, jól éreztük magunkat. [és néha egymást 

]  

Nem kell nekünk már, hogy kiüljünk a Duna partján a lépcsőkre, 
és órákat dumáljunk. Nem érdekeljük már egymást. Mondja, 
mit akar, és menjen tovább!  

Így marad ez örökre? Ezt mi már nem fogjuk megtudni.  

Korunk legnagyobb válságát éljük 
GONDOLATFÜZÉR A NEANDERVÖLGYIEK ETNIKAI TISZTOGATÁ-
SÁTÓL AZ EMBEREK MEGHEKKELÉSÉIG 

Ötvös Zoltán 2021. JANUÁR 2. magyarnemzet.hu 

A munkáira mindenki figyel, akit érdekelnek a régmúlt korok 
eseményei és az, hogy mi vár az emberiségre. Az izraeli törté-
nész, tudósceleb meghökkentő gondolataival, extravagáns 
megközelítéseivel olvasók millióira hat. A világ legismertebb, 
legfelkapottabb történésze, Yuval Noah Harari fél évtizede rob-
bant be a köztudatba. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007438128307&__cft__%5b0%5d=AZWaf3fEJEXX7-5-iTUj7o2AzHPWpctUKjORUFM36_xl7-cnyE-an_Vhqp_AdVylutxQr8AFW6pCErqnbmWyL5a9zBLDR_hPvOR_DxDW__3dH6nLBD1AcLKqGkMsrYoeK14&__tn__=-UC%2CP-R
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A történelem során először többen halnak bele abba, hogy túl 
sokat esznek, mint abba, hogy túl keveset. Több ember halálát 
okozza az öregség, mint a fertőző betegségek. Több ember kö-
vet el öngyilkosságot, mint ahányat a katonák, terroristák és 
bűnözők együttvéve megölnek. Ehhez hasonló, okosan össze-
válogatott tényekkel indította a Homo Deus című kötetét Yuval 
Noah Harari, persze hogy felcsigázta olvasóit. (Másodszor.) A 
szokatlan társítások végigfolynak a kötet lapjain. Ha az olvasó 
azt érzi, hogy az eddig leírtnál több nem hozható ki az adott fel-
vetésből, a szerző bebizonyítja, hogy de igen. 

 

Harari szerint kiforratlan technológiákat alkalmazunk, mert a 
semmittevés kockázata nagyobb  Fotó: Bach Máté 

Nyolcmillió példány 

A kelet-európai és libanoni gyökerű, háromgyerekes Harari csa-
lád később történésszé váló fia háromévesen magától megta-
nult olvasni. A fiatalember 17 évesen iratkozott be a jeruzsá-
lemi Héber Egyetemre. Oxfordi PhD-tanulmányai után haza-
tért. A Héber Egyetemen a fiatal oktatóra sózták az elsőévesek-
nek szóló egyik bevezető kurzust, mert az idősebb professzorok 
unalmasnak és rangon alulinak tartották annak megtartását. 
Harari bebizonyította, hogy érdekfeszítően, a figyelmet lekötve 
is lehet beszélni a témáról. Az előadások anyaga jelentette a 
2011-ben megjelent Sapiens: Az emberiség rövid története 
című könyv alapját. 

A kötet először héberül, majd három évvel később angolul je-
lent meg, azóta további 45 nyelvre fordították le. A hét év alatt 
nyolcmillió példányban elkelt munkában Harari egyebek mel-
lett arról szól, hogy a Homo sapiens és a Neander-völgyi talál-
kozása a történelem első és legjelentősebb etnikai tisztogatása 
volt, amelynek végén néhány Neander-völgyi csatlakozhatott a 
győztesekhez, ám a többségnek vesznie kellett. 

2015-ben került a boltokba a Homo Deus – A holnap rövid tör-
ténete című munka, amiben arról gondolkodik, hogy mi várhat 
ránk azután, hogy az ember a technikai civilizáció által már gya-
korlatilag Istenné emelkedett. A XXI. században az emberiség 
harmadik nagy projektje az lesz, hogy szert tegyen a teremtés 
és a pusztítás isteni képességére, azaz Homo deusszá fejlessze 
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a Homo sapienst. Az ember mindössze hetvenezer év alatt ké-
pes volt radikális, addig soha nem látott mértékben megváltoz-
tatni a bolygó ökoszisztémáját, környezetét. 

Az elképesztő ütemben fejlődő tudománynak köszönhetően 
nyakunkon a géntechnológia, a biotechnológia, a mindenféle 
technológia, mindenütt jelen van az informatika. – Az emberek 
számára nagyobb veszélyt jelent a technológia emberi agy fe-
letti inváziója, mint egy hazájukat leigázó külföldi katonai erő – 
figyelmeztetett Harari a tavalyi Világgazdasági Fórumon. – A 
technológia hamarosan képessé teszi a vállalatokat és a kormá-
nyokat, hogy embereket hekkeljenek meg. Ha elegendő adatuk 
van rólam és elegendő számítógépes teljesítmény, továbbá bi-
ológiai ismeret van birtokukban, akkor meghekkelhetik a teste-
met, az agyamat, az életemet – mondta. 

Elérhetünk egy olyan pontot, ahol mások jobban ismernek ben-
nünket, mint mi magunkat. Képzeljük el, mi történne, ha a „fel-
tört” személy egy ország vezetője, tábornoka lenne! Az üzenet 
egyértelmű: a technológia számos módon szétbomlaszthatja a 
társadalmat. Például gazdag elitekre és kizsákmányolt „adatko-
lóniákra” oszthatja a világot, digitális diktatúrák kialakulásához 
vezethet. 

A siker titka 

A mögöttünk hagyott században majdnem kétszeresére, negy-
venről hetven évre nőtt a várható élettartam. Ha a XXI. század-
ban is sikerül a duplázás, száznegyven évre tolnánk ki a szüle-
téskor várható élethosszt, ami átszabná az emberi társadalmat. 
Megváltozna a család struktúrája, a házasság és a szülő-gyerek 
kapcsolat, az idősek ellátása. Ma az emberek elvileg egész éle-
tükre kötnek házasságot, és az élet legnagyobb részt a gyerekek 
nemzése és felnevelése körül forog. Ha az ember negyvenéve-
sen házasodik, még mindig lesz száz éve. 

Reális elvárás, hogy a házasság kitartson száz évig? Harari sze-
rint valószínűbb, hogy a sorozatos házasodás jelenlegi trendje 
felerősödne. Nehéz megmondani, hogy miként változnak majd 
a szülő-gyermek kapcsolatok! Az pedig egyértelmű, hogy amit 
huszon-harmincévesen megtanultunk, nem művelhetjük száz-
évesen. A halhatatlanság felé vezető út továbbgondolásra ér-
demes következményekkel jár – tipikus Harari-gondolatmenet. 
Harmadik ismert munkája a 2018-ban publikált 21 lecke a 21. 
századra, amelyben arra keresi a választ, hogy mi történik ma a 
világban és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme. 
(Mindhárom kötete magyarul is megjelent.) 

Mi lehet a siker titka? A közérthetőség, az egyszerű megfogal-
mazás, hogy partnernek tekinti az olvasót. A leegyszerűsítés 
szándékolt, célja, hogy minél szélesebb olvasóközönség szá-
mára válhasson befogadhatóvá a könyv. Bombasztikus példái is 
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ezt szolgálják, eladhatósága pedig ismeretterjesztő küldetésé-
vel is összefügg. Gondolatait nem burkolja szakszavak tenge-
rébe, nem a körülményes megfogalmazással akar okosabbnak 
tűnni másoknál. 

A nagyközönséghez szól, miközben érezteti, hogy a mélység 
sincs ellenére. Fejest ugrik a problémákba. Amikor arról beszél, 
hogy milyen feladatok állnak az emberiség előtt, az előbb emlí-
tett korlátozott halhatatlanság mellett a boldogságkeresést 
említi fontos feladatként. Ha az éhezés, a járványok és a hábo-
rúk eltűnőben vannak, ha soha nem látott békében és boldog-
ságban élünk, ha a várható élettartam meredeken emelkedik, 
attól csak boldogok lesznek az emberek, nem? – kérdi. Nem úgy 
tűnik. 

Az utóbbi évtizedek példátlan eredményei ellenére korántsem 
biztos, hogy a mai emberek jelentősen elégedettebbek őseik-
nél. Harari baljós jelnek tartja, hogy a nagyobb bőség, biztonság 
és kényelem ellenére a fejlett világban az öngyilkossági ráta 
magasabb, mint a hagyományos társadalmakban. Peruban, a 
Fülöp-szigeteken és Albániában évente átlagosan százezer em-
berből egy lesz öngyilkos, Svájcban, Japánban és Új-Zélandon 
huszonöt. Dél-Koreában 1985-ben százezer emberből átlago-
san kilencen, napjainkban harmincan végeznek magukkal. 
Mégis mi a magyarázat arra, hogy az egykori dél-koreai diktatú-
rában kevesebben végeztek magukkal, mint a világ egyik vezető 

gazdasági hatalmában? A pénz nem boldogít? Valami más is 
kell? 

Új világ köszönt ránk 

A nyughatatlan történész mindenütt jelen van. A Financial Ti-
mesban tavaly tavasszal írott cikkében arról értekezett, hogy az 
emberiség globális válsággal néz szembe. Generációnk talán 
legnagyobb válságával. A járvány megfékezése érdekében ho-
zott döntések valószínűleg évekre meghatározzák világunkat. 
Nemcsak az egészségügyi rendszerünket, hanem a gazdaságun-
kat, a politikánkat és a kultúránkat is alakítani fogják. Az alter-
natívák közötti választás során nemcsak azt kell megkérdez-
nünk magunktól, hogy miként lehet legyőzni a közvetlen ve-
szélyt, hanem azt is, hogy milyen világban fogunk élni, ha elmú-
lik a vihar. Igen, elmúlik a vihar, az emberiség túlél, a legtöbben 
még életben leszünk – de egy másik világot fogunk lakni. 

A vészhelyzetek természete, hogy órákon belül meghozzuk azo-
kat a döntéseket, amelyeken normális időkben éveken át mo-
lyolnánk. Kiforratlan technológiákat alkalmazunk, mert a sem-
mittevés kockázata nagyobb. Egész országok szolgálnak kísér-
leti nyúlként nagyszabású társadalmi kísérletekben. Például mi 
történik, ha mindenki otthon dolgozik és csak távolról kommu-
nikál? Mi történik, ha a közoktatási intézmények és az egyete-
mek online képzésre térnek át? Normális időkben a kormányok 
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soha nem egyeznének bele ilyen kísérletbe, de ezek nem nor-
mális idők. Azt mondja, ebben a válságos időszakban két külö-
nösen fontos választás előtt állunk. Az egyik a totalitárius meg-
figyelés vagy a fokozott állampolgári szerepvállalás. A másik a 
nacionalista elszigeteltség és a globális szolidaritás között van. 

A lapunknak tavaly tavasszal nyilatkozó sztártörténész a koro-
navírus-járvánnyal kapcsolatban azt mondta: világunk kétségkí-
vül megváltozik, de ez nem determinisztikus, vagyis van válasz-
tási lehetőségünk. Szabadságunkban áll, hogy megválasszuk, 
milyen irányba indulunk el. Az egyes országok dönthetnek úgy, 
hogy nemzeti elszigeteltségben maradnak, mindegyikük csak 
önmagával törődik, nem működik együtt másokkal, nem oszt 
meg információkat, harcol a szűkös egészségügyi felszerelése-
kért. Ez megnehezíti a járvány leküzdését, továbbá egy szét-
hulló, ellenséges világot eredményez, amint vége a járványnak. 
A másik út az együttműködés a szolidaritás szellemében. Ez fel-
gyorsítja a Covid–19 elleni harcot és egy békés világhoz vezet. 

A koronavírus az Európai Unió nagy tesztje. Ha a tagállamok 
nem segítenek egymásnak, csak acsarkodnak és saját magukkal 
törődnek, az lerombolhatja az uniót. Ám ha megosztják az erő-
forrásokat és az információkat, és ehhez közös gazdaságpoliti-
kát rendelnek, akkor az EU megerősödve jöhet ki a járványból. 
A pandémia tehát óriási kihívást jelent, ami nemcsak válságot 
eredményez, hanem a lehetőséget is felvillantja. Ha 

megfelelően kezeljük a válságot, egy jobb világ jöhet létre. Egy 
szolidárisabb, gazdaságilag erősebb, bizalommal telibb környe-
zet. Egy új év kezdetekor ilyen világot érdemes kívánni. 

Az 1976-ban az izraeli Kiryat Ata városban született Yuval Noah 
Harari 2002-ben az Oxfordi Egyetemen szerzett doktori címet, 
jelenleg a jeruzsálemi Héber Egyetem történelem tanszékének 
oktatója. Rendszeresen publikál többek között a The New Yor-
kerben, a The Guardianben, a Time-ban, a The Financial Times-
ban és a The Washington Postban. A Homo Deus – A holnap 
rövid története című munkájáért a frankfurti könyvvásáron A 
legintellektuálisabb és legmeghatározóbb tudományos munka 
díját nyerte el. Harari meleg, 2002-ben ismerkedett meg férjé-
vel, Itzik Yahavval, aki személyes menedzsere is. Polgári cere-
mónián házasodtak össze Kanadában. Az extravagáns történész 
egyébként naponta két órát meditál, és minden évben elmegy 
egy-két hónapos csendes meditációra. A vegán sztártudós a 
nagyüzemi állattartást az emberiség egyik legnagyobb bűnének 
tartja; alig várja, hogy sejtekből olcsón és akkora tömegben le-
hessen húst előállítani, hogy az kiváltsa az állattartást. 

A kór neve: ember 

Hargitai Miklós 2021.01.02.  

https://nepszava.hu/szerzo/hargitai-miklos/
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NÉPTELEN SZILVESZTER - Kijárási tilalom, kihalt fővárosi utcák, 
néma maradt a Blaha Lujza téri aluljáró is: így búcsúzott 2020 
Fotó: Huszár Dávid / Népszava 

Magyar tudósé a század eddigi legfontosabb munkája: meg-
értjük belőle, mit rontott el az ember, és hogyan hozhatná 
helyre. 

„Ha egy űrből érkező pártatlan élőlény megvizsgálná az utóbbi 
tízezer évben véghezvitt tetteinket, fajunknak valószínűleg 
nem a sapiens nevet adná. Sokkal inkább illenek ránk a fejlődés 
alacsony szintjén álló, a primitív és a csekély intelligenciájú jel-
zők” – vázolja föl a kötet történelem- és emberszemléletét a 
Széchenyi István Egyetemen oktató Horváth Balázs. A szerző 
célja ugyanakkor nem az ember trónfosztása, hanem annak tu-
datosítása, hogy „a teremtés koronája” valójában egy szinte 

végtelen elemből álló élő rendszer egyetlen alkatrésze, amely 
hosszú távon életképtelen a többi rendszeralkotó elem nélkül, 
mégis tízezer éve az energiái nagy részét arra fordítja, hogy a 
környezetében a változatos (diverz) élővilágot „gyér, instabil és 
bioszféra-szinten valószínűleg működésképtelen monokultú-
rákká változtassa”. Az életünket és a civilizációnkat fenyegető 
legnagyobb, legközvetlenebb veszély nem valami bolygóközi 
katasztrófa, hanem a környező élővilág változatosságának 
csökkenése, ami az ezredfordulóra ijesztően felgyorsult: min-
den 1000 eltűnő fajból 999 az ember miatt szűnt meg létezni - 
vagyis az ezerszeresére növeltük a kihalás tempóját a természe-
teshez képest –, de még ebben a században elérhetjük a tíz-
ezerszeres szintet is. Amit pedig ma elrontunk, az szinte helyre-
hozhatatlannak tűnik: egyrészt egyetlen fejlett ország sem 
tudta megállítani a biodiverzitás csökkenését (azaz úgy tűnik, 
mintha a „fejlettség” egyenlő lenne a saját életfeltételeink 
gyorsuló rombolásával), másrészt a bioszférának, vagyis a 
bolygó élővilágának a korrekciós képessége évmilliók alatt tud 
helyreállítani olyan változásokat, amelyeket mi néhány évtized 
alatt okozunk. A sorban a következő veszélyforrás az életre, 
pontosabban a szaporodásra vonatkozó nézeteink megváltoz-
tatására való képtelenségünk. Még mindig szilárdan tartja ma-
gát az a nézet, hogy a Föld népessége bátran növelhető, a gon-
dot csupán a „túlfogyasztó” elit („a gazdagok” felső 10 
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százaléka) okozza, ez azonban már rég nem igaz: ha az életünk-
höz szükséges javak előállításának területigényét (az ökológiai 
lábnyomunkat) összevetjük a ténylegesen a rendelkezésünkre 
álló területtel, kiderül, hogy néhány elszigetelt, gyűjtögető-va-
dászó életmódú népet leszámítva a Földön senki nem él fenn-
tarthatóan, még a saját élelmiszerüket kétkezi munkájukkal 
megtermelő amishok, vagy a legszegényebb magyar falvak la-
kói sem. Vagyis ahhoz, hogy a világ 8 milliárdos népessége fenn-
tartható legyen, nem „egy kicsit” kellene változtatni az életmó-
dunkon, hanem több száz, vagy több ezer évnyit visszalépni a 
civilizációban. Ez a paradoxon pedig feloldhatatlan, ha a dön-
téshozók, az egyházak továbbra is azt hangoztatják, hogy a nagy 
népszaporulat jelenti a fennmaradás zálogát. Ha ismernék és 
tisztelnék a valóságot, arról kellene beszélniük, hogy az egye-
dülálló ember is értékes, a gyermekvállalásnál pedig a felelős 
döntés nem egyenlő a minél nagyobb gyerekszámmal, mert 
már rég az unokáink meg a dédunokáink életlehetőségeinek ro-
vására gyarapodunk. Egy másik tabuval is le kellene számol-
nunk a túlélésért: a könyv azt is levezeti, hogy az ökológiai láb-
nyom olyan szorosan összefügg a GDP-vel, hogy tulajdonkép-
pen ugyanazt mutatják (olyannyira, hogy ha az egyiket ismer-
jük, fölösleges utánanézni a másiknak, mert kölcsönösen kiszá-
molhatóak egymásból), emiatt pedig a GDP tartós növelése le-
hetetlen a környezetpusztítás fokozása nélkül – amiből 

egyenesen következik, hogy holnaptól (de inkább mától) a jólé-
tünket nem mérhetjük GDP-ben, ha magunknak és az utánunk 
jövőknek tényleg jót akarunk. 

 

Fotó: SHUTTERSTOCK 

Mire idáig eljut a szerző, még mindig csupán a bevezetőnél tar-
tunk, de az olvasó már érzi: alapvető dolgokat fog átértékelni 
magában, mire a kötet végére ér. Megkérdőjeleződik maga a 
fejlődés is: A beteg bolygó felépítése azt a logikát követi, hogy 
bizonyos mérhető, tudományosan leírható mutatók - munka-
idő, alvás, erőszak, élettartam, alultápláltság, egészség, egyen-
lőtlenség, szabadság, munkanélküliség, erkölcsös viselkedés, 
közösségi élet, szexualitás, depresszió és boldogság – alapján 
összehasonlítja az első társadalmak és a mai ember életét, 
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megvizsgálva, valóban az objektíve jobb életért tesszük-e koc-
kára a bolygó és az emberiség jövőjét. Az időperspektíva a le-
hető legszélesebb: „Ha meg akarunk érteni a világból bármit, 
először is tudnunk kell, hogyan jött létre” – írja a szerző, és a 
mondandóját számokkal, statisztikákkal, más tudósok publiká-
ciójával következetesen alátámasztva könyörtelenül végig is 
visz bennünket a világ történetén, folyamatosan szembesítve 
azzal, hogy nem csak a GDP-ről vagy a népszaporulatról alkotott 
hiedelmeink voltak megalapozatlanok. Mellesleg pedig megér-
teti azt is, milyen sok tényező különleges együttállása kellett a 
földi élet kialakulásához; mennyire egyedi bolygón élünk (és 
mennyivel egyszerűbb lenne még ma is megőrizni élhető álla-
potban, ahelyett, hogy valami élhetetlen helyet megpróbálunk 
sokkal nagyobb áldozatok árán minimálisan élhetővé tenni). A 
kirajzolódó kép, a tabudöntések sora sem büszkévé, sem opti-
mistává nem teszi az embert, de a valóság megismerésének ta-
lán nem is ez a célja. A gazdag és jól rendszerezett, előismere-
teket nem igénylő információ úgy húzza át az olvasót a vastag 
köteten, mint egy lokomotív. Ráadásul az utazás ott még nem 
ér véget: A beteg bolygó egy három részes sorozat első eleme, 
de a második, az Erkölcs és civilizáció, illetve a harmadik, a bol-
dogság történetét elemző A fenntarthatóság pszichológiája is 
elérhető már. 

 

2,3 Celsius-fokkal emelkedhet a globális át-
laghőmérséklet 
MTI 2021.01.05.  

A már a levegőben lévő szén-dioxid miatt nagyjából 2,3 Celsius-
fokkal fog emelkedni a globális átlaghőmérséklet az iparosodás 
előtti szinthez képest amerikai és kínai kutatók szerint, akik a 
Nature Climate Change című folyóiratban publikálták tanulmá-
nyukat. 

A Texasi A&M Egyetem klímakutatója, Andrew Dessler és a 
Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóriumnál (LLNL), valamint 
a kínai Nankingi Egyetemen dolgozó kollégái úgy számították ki 
az úgynevezett "büntető" - vagyis a már kibocsátott üvegház-
hatású gázok miatt mindenképpen bekövetkező - melegedés 
mértékét, hogy figyelembe vették, hogy a bolygó egyes terüle-
tei eltérő ütemben melegszenek és azok a térségek, amelyek 
eddig nem melegedtek gyorsan, előbb-utóbb behozzák a lema-
radásukat. 

A szakember szerint azonban az, hogy a melegedés mértéke 
meghaladja a nemzetközi célkitűzéseket - vagyis a globális át-
laghőmérséklet emelkedésének jóval 2, de inkább 1,5 Celsius-
fok alatt tartását az iparosodás előtti szinthez képest -, nem 
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jelenti, hogy az emberiség elvesztette a harcot a globális felme-
legedéssel szemben. 

Amennyiben sikerül belátható időn belül elérni a zéró szén-di-
oxid-kibocsátást, akkor a 2 Celsius-fokos globális melegedést si-
kerülhet évszázadokra kitolni, elegendő időt biztosítva az em-
beriségnek az alkalmazkodáshoz. 

A melegedés üteme teszi az éghajlatváltozást annyira ször-
nyűvé. Ha 100 ezer év alatt kell hozzászoknunk néhány Celsius-
fok melegedéshez, az nem jelentene akkora problémát. Azzal 
megbirkóznánk. Ám ugyanennyi emelkedés száz év alatt, már 
nagyon rossz lenne"- jegyezte meg Dessler. 

Óriási lepedőkkel takarnák le az olvadó 
gleccsereket 
ORIGO 2021.01.05.  

Kínai tudósok szerint hasznosnak bizonyul a gleccserek letaka-
rása óriási lepedőkkel, hogy lelassítsák olvadásukat. 

A Kína északnyugati részén lévő Szecsuán tartományban talál-
ható Dagu gleccser egy 500 négyzetméteres területét augusz-
tusban ökotextillel borították be a Kínai Tudományos Akadémia 
Északnyugati Intézetének kutatói. 

Két és fél hónappal később a tudósok megállapították, hogy a 
beborított területből egy méterrel kevesebb tűnt el, mint a 
nem lefedett régióból. 

Vang Fej-teng kutató szerint a vizsgálat bizonyította, hogy a le-
pedők képesek blokkolni a napsugárzást és megakadályozni a 
hőcserét a gleccser felszínén. 

 

Dagu-gleccser FORRÁS: XINHUA VIA AFP/XINHUA NEWS 
AGENCY.ALL RIGHTS RESERVED/XU BINGJIE 

A szakértő szerint az elmúlt években a globális klímaváltozás 
hatására világszerte megnövekedett a gleccserek olvadásának 
sebessége. A kisebb, legfeljebb egy négyzetkilométeres glecs-
cserek pedig emberi beavatkozás nélkül hamarosan teljesen el-
tűnhetnek. 
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A világ tudósai ugyanakkor elsősorban a gleccserek változására, 
a változások mechanizmusaira koncentrálnak és viszonylag ke-
vés figyelem irányul a gleccserek olvadását megakadályozó 
esetleges megoldások keresésére - tette hozzá. 

A kínai szakértők a továbbiakban kipróbálják hőblokkoló mód-
szerüket Kína más gleccserein is, amelyeket már súlyos mérték-
ben érintett a klímaváltozás, és amelyek a turizmus fontos cél-
pontjai. 

Szemétszigetek torlaszolják el a Balkán fo-
lyóit 
MTI 2021.01.06.  

Hatalmas szemétszigetek torlaszolják el a Balkán számos folyó-
ját, környezetvédelmi vészhelyzetet teremtve és veszélyez-
tetve a térség vízerőműveinek működését. 

Műanyag zacskók és palackok, rozsdás hordók és más hulladé-
kok úsznak a Drina folyóban a boszniai Szerb Köztársasághoz 
tartozó Visegrád városa mellett. A Drina montenegrói, szerbiai 
és boszniai mellékfolyói még több hulladékot szállítanak, miu-
tán a felduzzadt vizek elérték a környék hulladéklerakóit is. 

A balkáni országokban nem megfelelő a hulladékkezelés, rend-
szeresen több tonnányi szemét kerül a folyókba. Az elmúlt 

héten egy átszakadt gát hatalmas szeméttorlódást okozott a 
Drinán, ami veszélyeztette a visegrádi duzzasztógátat is. 

A hatóságok szerint évente 6-8 ezer köbméter hulladékot távo-
lítanak el a folyóból Visegrád közelében. Bár a probléma nem 
új, Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Montenegró azonban eddig 
keveset tettek ennek megoldására annak ellenére is, hogy az 
Európai Unióhoz való csatlakozásra törekednek. 

Dejan Furtula, az Eco Center környezetvédelmi csoport aktivis-
tája szerint a Drinában lévő szemét a helyi közösséget is veszé-
lyezteti. Amikor a hulladékot eltávolítják a vízből, egy helyi sze-
métlerakóba kerül, amely gyakran lángra kap, a belőle szár-
mazó mérgező folyadék pedig visszakerül a folyóba. 

Mindannyian veszélyben vagyunk itt, a teljes ökoszisztéma"- 
mondta Furtula. 

Az 1990-es években zajlott háború után a Balkán térsége mind 
gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból le van ma-
radva Európa többi részétől. Szintén hatalmas probléma a ve-
szélyes mértékű légszennyezettség is a legtöbb városban. 

A visegrádi gátnál kedden kezdték meg a munkálatokat a sze-
méttorlódás eltávolítása és a vízerőmű károsodásának megaka-
dályozása érdekében. 
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Trópusi fajok hódítják meg a Földközi-ten-
ger keleti részét 
MTI 2021.01.06.  

Összeomlóban van a biodiverzitás a Földközi-tenger keleti ré-
szén. Egy osztrák kutatók vezetésével végzett vizsgálat szerint 
az ott élő fajok nem tudják tartani a lépést a víz erőteljes felme-
legedésével, Izrael partjainál bizonyos vízmélységben a honos 
fajok mintegy 95 százaléka már eltűnt. 

Ugyanakkor nagy számban jelentek meg a területen trópusi 
élőlények - írták a tudósok a Proceedings of the Royal Society 
B: Biological Sciences című tudományos lapban megjelent ta-
nulmányukban. 

Az Izrael melletti vizek a Földközi-tenger legmelegebb részei. A 
terület régóta honos lakói eddig képesek voltak alkalmazkodni 
ehhez, de láthatóan alkalmazkodóképességük határára jutot-
tak. A klímaváltozás következtében a partmenti vizek gyorsan 
és erőteljesen felmelegedtek az elmúlt évtizedekben, ezzel pe-
dig nem tudták tartani a lépést az élőlények - olvasható a Paolo 
G. Albano, a Bécsi Egyetem Paleontológiai Intézetének munka-
társa vezette nemzetközi kutatócsoport közleményében. 

A szakértők vizsgálatukban a csigákat és kagylókat magukba 
foglaló tengeri puhatestűek csoportjára koncentráltak. A 

jelenlegi állapotot összehasonlították a tengerfenéken talált 
maradványok alapján rekonstruált történelmi helyzettel. 

A LEGNAGYOBB KÜLÖNBSÉGET A SEKÉLY VIZEKBEN LÉVŐ ÉLŐ-
HELYEKNÉL TALÁLTÁK. AZ OTTANI ÜLEDÉKBEN A FAJOK MINT-
EGY 95 SZÁZALÉKÁNAK NEM TALÁLTÁK ÉLŐ PÉLDÁNYÁT. 

A kutatók szerint ez annak a jele, hogy ezek az állatok csak né-
hány évtizede ritkultak meg vagy éppen tűntek el. Albano sze-
rint az is egyértelmű jele a faji sokszínűség összeomlásának, 
hogy a fellelt állatok közül sok nem éri el azt a méretet, amely 
a szaporodásához szükséges. 

Egészen más a helyzet a trópusi körülményekkel bíró Vörös-
tengerből a Szuezi-csatornán át a 19. században bevándorolt új 
fajok esetében. 

A FÖLDKÖZI-TENGER EZEN TÉRSÉGBEN SZINTE TELJESEN HIÁ-
NYOZNAK A HONOS FAJOK, MIKÖZBEN MINDENÜTT TRÓPUSI 
FAJOKAT LÁTHATNAK A BÚVÁROK. 

A sekély vizekkel ellentétben az árapály-tartományokban élő ál-
latok jobban alkalmazkodtak a magasabb hőmérsékletekhez. A 
mélytengeri területeken sem szembetűnő a változás, mivel a 
hőmérséklet emelkedése ott kevésbé erőteljes. 
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A monszun áradása miatt szeméttel borított 
Bali strandok  
Körülbelül egy év telt el azóta, hogy az ausztrálok meglátogat-
ták ezeket a szeretett strandokat, és azóta teljes katasztrófa 
övezetté vált. 

 

2021. JANUÁR 5. https://www.news.com.au/ 

Bármely más nyáron Bali strandjai tele vannak napsütést ke-
reső ausztrál turistákkal. Ehelyett tonnányi szemetet takarnak 
be, amely gyorsabban gyűlik össze, mint amennyit a helyiek 
meg tudnak takarítani. 

Az ikonikus Kuta strand Balin a híres homokok között található, 
amelyet műanyag palackok, táskák és egyéb szeméttel árasz-
tottak el. 

 

Január 4-én több száz ember folytatta a takarítási törekvéseket 
az indonéziai Bali-sziget Kuta strandján, miután az új évben ren-
geteg hulladék mosódott a tengerparton. 

Nem ritka, hogy a monszun szezonban a szemetet a parton 
mossa le, amely erős szélben és heves esőben vezet be. 

De a hatóságok szerint ez a szezon a szokásosnál rosszabb, na-
ponta 30–60 tonna szemetet gyűjtenek a kutai, seminyaki és 
dzsimbarani strandokról. 

https://youtu.be/7KKR4qDhCng


Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 1. szám 

32. oldal 

 

A szemét a kutai tengerparton december 31-én elmosódott. 
Kép: Sonny Tumbelaka / AFP Forrás: AFP 

"Nagyon keményen dolgoztunk a strandok megtisztításán, 
azonban a szemét folyamatosan érkezik" - mondta Wayan Puja 
a Badung Regency környezetvédelmi és higiénés ügynökségétől 
az  SBS szerint . 

Szakértők szerint Indonézia szemétkezelő rendszere nem haté-
kony a hatalmas mennyiségű hulladék kezelésében. 

 

Paul Gibson ausztrál férfi december 18-án szemetet szed Sanur 
tengerpartján. Kép: Sonny Tumbelaka / AFP Forrás: AFP 

Wayan Koster, Bali kormányzója további intézkedésekre szólí-
tott fel a sziget strandjainak megtisztítására annak reményé-
ben, hogy a sziget 2021-ben újból megnyílik a turisták számára. 

"A badungi adminisztrációnak rendelkeznie kell a Kuta stran-
don egy szemetet kezelő rendszerrel, amely megfelelő felsze-
reléssel és emberi erőforrásokkal rendelkezik, hogy gyorsan 
dolgozhassanak a partra mosott szemét megtisztításában" - 
mondta. 

https://www.sbs.com.au/news/the-trash-keeps-coming-bali-s-iconic-beaches-are-buried-in-rubbish
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A helyiek szilveszterkor a strandot a kutai szemét között hasz-
nálják. Kép: Sonny Tumbelaka / AFP Forrás: AFP 

„Sőt, az esős évszakban, amikor turisták látogatják, a szemetet 
kezelő rendszereknek a nap 24 órájában működniük kell. Ne 
várja meg a holnapot. 

Évente több mint egymillió ausztrál látogatja Balit, de kevesen 
látták a szigetet, mióta a COVID-19 járvány megszorí-
totta Ausztrália határait márciusban. 

 

A szemét az elszállítására irányuló erőfeszítések ellenére folya-
matosan halmozódik. Kép: Sonny Tumbelaka / AFP Forrás: AFP 

Indonézia a vírusra reagálva a nemzetközi utazók tilalmát is 
végrehajtotta. 

Míg a szigeten vírusos esetek jelentkeztek, a legsúlyosabb pusz-
títást a turisták hiánya okozta, ami miatt a helyiek és a vállalko-
zások megküzdöttek a megélhetéssel . 

Bali megszakította a nemzetközi turisták visszafogadásának ter-
vét szeptemberben a helyi fertőzések fellendülése miatt . 

Azóta a sziget üdülőhelyei, bárjai és általában nyüzsgő utcái 
csendesek és üresek maradtak. 

https://www.news.com.au/world/coronavirus
https://www.news.com.au/world/coronavirus
https://www.news.com.au/world/coronavirus
https://www.news.com.au/travel/travel-updates/health-safety/how-covid-is-killing-bali-holidays-tourism-businesses/news-story/7ccb24aab455fb399750f5a3933a5af7
https://www.news.com.au/travel/travel-updates/health-safety/how-covid-is-killing-bali-holidays-tourism-businesses/news-story/7ccb24aab455fb399750f5a3933a5af7
https://www.news.com.au/travel/travel-updates/health-safety/indonesia-records-highest-covid-case-day-as-crowds-flock-to-bali-beaches/news-story/ed4c4d2fe54bd04348ce32c54030dc9e
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Ez év elején a népszerű parti város, Kuta egyik fotósa megörö-
kítette a koronavírus-járvány pusztító hatását. 

 

Egy csendes kutai strand 2020 augusztusában. Kép: Sonny 
Tumbelaka / AFP Forrás: AFP 

Jon Gwyther fotói kísértetiesen üres utcákat és bezárt bolto-
kat tártak fel hónapokkal azután, hogy Indonézia bezárult a 
nemzetközi látogatók és az ausztrálok előtt. 

Augusztusban a közösségi média egyik bejegyzésében Gwyther 
úr összehasonlította a kísérteties jeleneteket az „üresség vilá-
gával”, amelyet Ukrajnában az 1986-os csernobili atomkataszt-
rófa után tapasztalt. 

- Sokakhoz hasonlóan számtalan élményem volt ezeken a színes 
utcákon és környékén; ez lehetővé teszi a jó, rossz és közönyös 
virágzását ”- írta. 

- De sajnos semmi sem tudott felkészíteni arra, ami előttem áll. 

„A hideg üresség világa vett körül engem, egy váratlan napot, 
amelyet látszólag tönkretett egy láthatatlan ellenség, csendes 
nyomot hagyva a járulékos károktól - éppen azok az emberek, 
akik a világ ezen apró részét olyan színesé tették. 

"Úgy tűnik, hogy csak a múlt visszhangjai maradtak meg, olyan 
távoli emlék, amelyet kevesen vélnek újra megtalálni." 

Negyven éve bonyolította le az amerikai 
kormány a történelem legkülönösebb sajt-
üzletét 
ORIGO 2020.12.31.  

Az 1980-as években sok amerikai kóstolhatta meg az úgyneve-
zett „kormányzati sajtot", és ők valószínűleg nem is felejtik el 
az ízét. Abban az időben ugyanis az USA-ban hozzányúltak a 
nagy sajtkészletekhez, melyeket korábban halmoztak fel. De 
hogyan fordulhatott elő, hogy az Egyesült Államokban tonna-
számra álltak raktárakban állami sajtkészletek? 

https://www.news.com.au/travel/travel-updates/health-safety/photos-reveal-how-deserted-bali-is-without-tourists/news-story/dd74bd50fde11bd84c74066d10ee1a11
https://www.news.com.au/travel/travel-updates/health-safety/photos-reveal-how-deserted-bali-is-without-tourists/news-story/dd74bd50fde11bd84c74066d10ee1a11
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Az 1980-as évek több szempontból is igen különleges időszak 
volt az Egyesült Államokban, de az egyik legkülönösebb gazda-
sági jelenségnek a hatalmas állami sajtraktárak számítottak. 

ENNEK A TÖRTÉNETNEK A KEZDETE 1949-RE NYÚLIK VISSZA, 
AMIKOR EGY MEZŐGAZDASÁGI TÖRVÉNY LEHETŐVÉ TETTE A 
COMMODITY CREDIT COMPANY (CCC) NEVŰ ÁLLAMI VÁLLA-
LATNAK, HOGY TEJTERMÉKET VÁSÁROLJON FEL KÖZVETLE-
NÜL A FARMEREKTŐL.A CCC a nagy gazdasági világválság óta 
jelen volt az Egyesült Államokban (még a New Deal idején hoz-
ták létre), és azt a célt szolgálta, hogy stabilizálni tudja az ára-
kat, segítséget nyújtva ezzel a helyi termelőknek. 

Olaj- és tejválság 

Az 1970-es években aztán az amerikai gazdaság beszakadt, de 
az olajválság idején egy másik, sokkal kevésbé látványos prob-
léma is fenyegette az USA-t.PÉLDA NÉLKÜLI TEJTERMÉKHIÁNY 
ALAKULT KI, AMINEK KÖVETKEZTÉBEN 1973-BAN A TEJTER-
MÉKEK ÁRA 30 SZÁZALÉKKAL NŐTT.Amikor pedig a kormány 
beavatkozott, az inga átlendült a másik irányba, és olyan mér-
tékben zuhantak be a tejtermékek árai, hogy az már komolyan 
fenyegette a termelőket. Majd 1977-ben Jimmy Carter elnök 
új támogatási politikát vezetett be, és összesen 2 milliárd dol-
lárt öntött a tejiparba, mindössze négy év alatt. 

 

Szarvasmarhák egy amerikai farmon FORRÁS: AFP/AN-
GELA WEISS 

Ez azonban sajátos következményekkel járt. A termelők hirte-
len azon kapták magukat, hogy tele vannak készpénzzel, és a 
termelést elsősorban az fűtötte, hogy megfeleljenek az állami 
támogatás feltételeinek. Vagyis nem igazán törődtek azzal, 
hogy bárki elfogyasztja-e a termékeiket, a cél az állami támoga-
tás megszerzése volt. 

VÉGÜL A KORMÁNY MAGA KEZDTE EL FELVÁSÁROLNI A FAR-
MEREKEN MARADT TEJET, AMIT FEL IS DOLGOZTAK SAJTTÁ, 
VAJJÁ ÉS TEJPORRÁ.Ahogy pedig a farmerek termeltek, az ál-
lam pedig vásárolt, úgy nőttek a felhalmozott készletek is. Egy 
kutatás szerint végül a teljes készletállomány 500 millió fontot 

https://www.history.com/news/government-cheese-dairy-farmers-reagan
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(kb. 227.000 tonna) tett ki, és több száz raktár üzemelt, 35 ál-
lamban az 1980-as évek elejére. 

Kiönteni vagy megenni? 

A készletek egyre nagyobb logisztikai problémát jelentettek, de 
ennél is nagyobb baj volt, hogy a kormánynak fogalma sem volt 
arról, mihez kezdjen ennyi tejtermékkel. A helyzetet talán jól 
érzékelteti, hogy 1981-ben egy állami hivatalnok úgy nyilatko-
zott a Washington Postnak, hogy a legolcsóbb és legpraktiku-
sabb megoldás talán az volna, ha az egészet beleöntenék az 
óceánba. Az már szinte „mellékes" probléma, hogy azzal kap-
csolatban is voltak kételyek, pontosan mennyi idő után romla-
nak meg ezek a termékek ilyen körülmények között. 

 

Ronald Reagan végül elkezdte kiosztani a sajtkészleteket
 FORRÁS: AFP/MIKE SARGENT 

Amikor a közvélemény széles körben kezdett tudomást szerezni 
a sajtkészletekről, kemény kritikák érték Ronald Reagan elnök-
ségét. Reagan ugyanis 1981-ben megfogadta, hogy eltörli az 
élelmiszerjegyek rendszerét, de sokan még érezték a korábbi 
recesszió negatív hatásait. 

Így többekben felmerült a kérdés:HA A KORMÁNY ENNYI ÉLEL-
MISZEREN ÜL, RÁADÁSUL NEM IS TUD AZZAL MIT CSINÁLNI, 
MIÉRT NEM ADJA ODA AZ EMBEREKNEK, AKIKNEK SZÜKSÉ-
GÜK LENNE RÁ? 

1981 decemberében Reagan engedett is a nyomásnak, és kö-
zölte,30 MILLIÓ FONT SAJTOT SZABADÍTANAK FEL A KOR-
MÁNYZATI RAKTÁRAKBÓL. 

Bevezetett egy külön átmeneti segélyprogramot (Temporary 
Emergency Food Assistance Program), amelynek végrehajtásá-
ban elkezdték kiosztani a sajtokat a nehezebb anyagi helyzet-
ben lévőknek – elsősorban az időseknek és az alacsony kerese-
tűeknek, illetve olyan szervezeteknek, melyek rászorulókon se-
gítettek. Végül a kormány összesen nagyjából 300 millió font 
sajtot osztott ki a lakosságnak. 

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1981/12/05/cheese-giveaway-churning/4f3aa750-cf4b-494d-b87a-5a02c94336f5/?utm_term=.825983768258
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1981/12/05/cheese-giveaway-churning/4f3aa750-cf4b-494d-b87a-5a02c94336f5/?utm_term=.825983768258
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Az 1982-es felvételen egy kisfiú átveszi a kormányzat által ki-
osztott ingyenes sajttömbök egyikét FORRÁS: AP 
PHOTO 

Egy különös emlék  

Bár sokakban a nehéz anyagi körülményeket idézheti fel a „kor-
mányzati sajt" emléke, vannak olyan visszaemlékezők, akik kü-
lönös nosztalgiával tekintenek a „kormányzati sajt" ízére. Tracy 
Lynn Lloyd gasztronómiai szakíró például azt mondta, a sajtnak 
annyira furcsa volt az állaga, hogy csak sajtos makarónihoz vagy 
grillezett sajtos szendvicshez lehetett felhasználni. 

Hozzátette azonban:ha ma valaki megkínálna kormányzati 
sajttal, valószínűleg nem tudnám megenni – túl sós lenne a 
mostani ízlésemnek. De azért egy falatot megkóstolnék, csak az 
emlékek kedvéért." 

Az egész nagy és különös amerikai sajttörténet végül az 1990-
es években ért véget, amikor a tejtermékek piaci árai újra „le-
csillapodtak", az amerikai kormány pedig kiszállhatott a törté-
nelem talán legkülönösebb sajtüzletéből. 

Ehhez pedig különös adalékot jelent, hogy 2018-ban újra re-
kordszintre nőtt az USA kormányzati raktáraiban tárolt sajt 
mennyisége. A Mezőgazdasági Minisztérium adatai szerint 
2018 közepére 1,39 milliárd fontnyi sajt állt a raktárakban, ami 
nem pusztán az 1980-as évek elejének mennyiségénél több, ha-
nem 100 éves rekordot jelent. 

Épül a világ legnagyobb rovarfehérjefarmja 
– Illinois-ban állítják majd elő a jövő egyik fő 
táplálékát 
FORBES 2021. JANUÁR 04. 

 

https://culturecheesemag.com/stories/ruminations/warm-memories-government-cheese-plays-a-role-in-a-first-cooking-experience/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/06/28/americas-cheese-stockpile-just-hit-an-all-time-high/?noredirect=on
https://forbes.hu/author/forbes/
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Eddig pici szereplője volt az agrárgazdaságnak, most nagy lé-
pést tesz a mainstream felé – a világ legnagyobb rovarfehér-
jefarmján fekete katonalegyek milliárdjait tenyésztik majd. 

A chicagói székhelyű, tőzsdén jegyzett Archer Daniels Midland 
(ADM) nevű élelmiszerfeldolgozó óriás és a francia InnovaFeed 
bejelentette, hogy 2021-ben elkezdik építeni a világ legna-
gyobb rovarfehérje-feldolgozóját az Illinois-beli Decatour vá-
rosában – írja az amerikai Forbes. 

A rovarfehérje-feldolgozás ma még kevéssé elismert mezőgaz-
dasági tevékenység, de szakértők szerint azzal, hogy a 28 milli-
árd dollár forgalmú ADM és a francia startup ekkora beruhá-
zásba fogott, egyre nagyobb bizalom ébredhet a világban a te-
vékenység iránt. 

„Áhítattal várom, hogy összejöjjön nekik, ha sikerül, az valami 
csoda lesz” – mondta Jeffrey Tomberlin, a texasi A&M Egyetem 
etimológus professzora, aki a rovarfehérje felhasználási lehető-
ségeit az elsők közt kezdte kutatni. „Az új gyár minden eddigi 
hasonló üzemnél többször nagyobb lesz” – tette hozzá. 

Az ADM és az InnovaFeed azt tervezi, hogy a fekete katona-
légy nevű különleges rovarból több milliárd példányt fog te-
nyészteni és felhasználni. 

Ennek a rovarnak a lárvája ugyanis hatékonyan tudja tápanya-
gokban gazdag fehérjévé alakítani az elfogyasztott szerves 

anyagokat, így kiválóan alkalmas állati tápláléknak. A két cég évi 
60 ezer tonnányi állateledelt állít majd elő évente, és ezen felül 
400 ezer tonna műtrágyát. 

A fekete katonalégy lárvája gyakorlatilag mindent elfogyaszt, a 
nem komposztálható ételmaradékot is, és százszor több fehér-
jét lehet kinyerni belőle, mint a hagyományos állatieledel-for-
rásokból. 

Manapság egyetlen kilogramm marha- és bárányhús előállí-
tásához nyolc, egy kiló sertéshúshoz négy, míg a csirkehúshoz 
1,6 kilogramm gabona szükséges. Ekkora mennyiségű gabo-
natermesztés pedig intenzív földhasználatot és vízfogyasztást 
igényel. 

A fekete katonalégy tenyésztésének módszerét a 2000-es évek 
elejéig nem nagyon értették – ezért is maradt a mai napig ala-
csony a rovarfehérje felhasználásának aránya, nagyjából inkább 
csak startupok kísérletezgettek vele mostanáig. Az InnovaFeed 
is mindössze pár éves cég, ma az övé a világ legnagyobb rovar-
fehérje-feldolgozója Franciaországban, Nesle városában. Az új 
decatouri üzem körülbelül négyszer annyi állateledelt fog elő-
állítani, mint ez a meglévő gyár. 

Egy 2019-es tanulmány szerint az amerikaiak több mint fele szí-
vesen vásárolna fenntartható élelmiszereket, az Egyesült Ki-
rályságban pedig minden megkérdezett öt személyből három 

https://www.forbes.com/sites/scottcarpenter/2021/12/31/worlds-largest-insect-protein-farm-signals-future-of-food-supply/?sh=56e6f7024606&fbclid=IwAR3ARU3cewjUcImEhC9PXeu8IJMYUA_Wp_4QG0aP45yomUoCPPxpQwQpA5U
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válaszolta ugyanezt. Az élelmiszeripar ma a globális üvegházha-
tás egynegyedéért felelős. 

Az emberi fogyasztásra készülő élelmiszerek nagyjából egy-
harmada, 1,3 milliárd tonna megy pocsékba minden évben. 

Ennek egy része szemétlerakókban köt ki, ahol nem bomlik le 
természetesen, és a széndioxidnál több tucatszor erősebb me-
tángáz képződik belőle. 

A rovarfehérje-ipar még szélesebb körű elterjedésének fő okát 
a magas költségek jelentik. Tomberlin becslése szerint legalább 
öt év kell még, hogy a rovarfehérje a költségek tekintetében 
versenyképessé váljon a hagyományos állateledel-forrásokkal, 
bár az iparág még túl fiatal ahhoz, hogy pontosan meg lehessen 
becsülni, milyen ütemben csökkennek majd a költségei. 

Borítókép: az InnovaFeed Facebook-oldala 

 

 

 


