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Vegyület = méreg = halál 

 

HANULA ZSOLT INDEX.HU 2015.05.04. 13:54 

Amikor pár hónapja a magyar közösségi web 

alternatívmedicina-birodalmának mélyén búvárkodtunk, az 

egyik döbbenetes tanulság az volt, hogy az áltudományos 

marhaságokat terjesztő oldalak, ahhoz képest, hogy milyen nagy 

közönségük van, mennyire amatőrök, és milyen aprópénzt 

hoznak csak a gazdáiknak. A kényelmetlen kérdés azóta is ott lóg 

a levegőben: mi lesz, ha olyasvalaki látja meg az üzletet ezen a 

területen, aki igazi profizmust, pénzt és energiát tud beletenni? 

A kuruzslás és az áltudomány elsöpri a valódit? Amerika már 

elindult ezen az úton, úgyhogy nagyjából látszik az is, mi áll 

előttünk. Bemutatjuk a műfaj egyik csúcsragadozóját, Vani 

Harit, alias Food Babe-et. 

Vani Hari 35 éves amerikai hölgy, eredetileg programozó, az 

egyetem után egy pénzügyi szolgáltatónál kezdett el dolgozni, és 

ahogy az karrierista, a pályája elején járó, ambiciózus embereknél 

sokszor megesik, az első években agyonhajtotta magát, 

egészségtelenül élt. Vaniaránylag könnyen megúszta a dolgot: 

felszedett 15 kilót, és beleszaladt egy vakbélgyulladásba. Miután 
kivették a vakbelét, megkérdezte az orvost, hogy mi okozta ezt nála, 

és azt a választ kapta, hogy semmi különös, az embereknél néha csak 

úgy kialakul a vakbélgyulladás. Vani nem fogadta el ezt a 
magyarázatot, és az életmódját, azon belül is az étkezési szokásait 

okolta a betegségért (egyébként valószínűleg jogosan) – így született 

meg a blogger, Food Babe, és a keresztes hadjárat az élelmiszeripar 
ellen. Bár az égvilágon semmilyen, témába vágó előképzettsége 

nincs, ez nem akadályozta meg abban, hogy összekalapáljon egy 

meglehetősen egyszerű, jolly joker egészségformulát. Az alapelvek 
nagyjából ezek: 

 Feldolgozatlan = természetes = jó. 

 Feldolgozott = mesterséges = rossz. 

 Vegyület = méreg. 

 Idegen szó = méreg. 

 

Vani Hari Fotó: Bloomberg 

Igen, ezek borzasztó primitív egyszerűsítések, de ügyes 
kommunikációval, ellenségkép-generálással meghökkentően 

sikeresek tudnak lenni az arra fogékony közönség köreiben. De hát 

miért is ne lenne sikeres a végletekig leegyszerűsített, fekete-fehér 

világkép, ami gonosz, mohó és agresszív óriáscégekből, korrupt 

tudósokból és az ellenük felszólaló békés természethívőkből áll? 

Főleg, ha tök jól el tudjuk helyezni benne magunkat az utóbbi oldalon, 
miközben a világ minden problémájáért az előbbiekre lehet tolni a 

felelősséget. 

Food Babe – egyébként kétségtelenül halálprofi – blogja és 
facebookos oldala pár év alatt többmilliós követőtábort gyűjtött 

maga köré, a Time magazin az internet 30 legbefolyásosabb 

személyisége közé választotta be, könyve, a Food Babe Way a 
megjelenése óta a bestsellerlisták élvonalában van, és a pletykák 

szerint hamarosan saját tévéműsora is lesz. De Vani enélkül is szép 

pénzt akaszt le a Food Babe-figuráról: a weboldala természetesen 

https://d.docs.live.net/83937a3f89eed816/Dokumentumok/grandfer49@gmail.com
http://index.hu/szerzo/hanula_zsolt
http://index.hu/tudomany/2014/11/17/lassuk_ma_eppen_mi_gyogyitja_a_rakot/
http://foodbabe.com/
http://dex.hu/x?index_tudomany_cikklink=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fthefoodbabe%3Ffref%3Dts
http://time.com/3732203/the-30-most-influential-people-on-the-internet/
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webshopként is működik, de például lehet „egészségtippekre” 

előfizetni nála havi 18 dollárért, illetve rendszeresen tart előadásokat 

is Amerika-szerte, a gázsija 6000 dollár (kb. 1,6 millió forint). 

 

Feldolgozatlan = jó (feltéve, ha bio is mellé) Fotó: 

Photoplus Magazine 

A csúsztatás Mozartja 

Food Babe azt ígéri, hogy ő, mint független szakértő, kinyomozza, 

mi is van valójában azokban a dolgokban, amiket gyanútlanul 

megveszünk a boltban, vagy egy étteremben, és megeszünk. Ez a 
nyomozás a gyakorlatban így néz ki: 

1. Keress egy összetevőt valamilyen élelmiszerben, aminek 

hosszú, csúnya, kimondhatatlan tudományos neve van. 

2. Ugyanennek az összetevőnek kutasd fel egy nem 

élelmiszer-ipari felhasználását (az se baj, ha a kettő nem 

ugyanaz, csak hasonlít a nevük). 

3. Dobd be a nép elé a felfedezést: úristen, hát látjátok mit 

etetnek veletek?! 

4. A Food Babe Army innentől már elvégzi a dolgát, ha a 
kezükbe adsz egy online petíciót, másnapra van egy több 

százezer ember által támogatott és aláírt 

kezdeményezésed egy élelmiszer-ipari cég felé, hogy azt 
a kimondhatatlan nevű izét azonnal vegyék ki a kajából. 

A döbbenetes az a dologban, attól függetlenül működik, hogy az 

adott vegyület micsoda, mire használják, és mik az élettani hatásai. 
A tények látszólag megkérdőjelezhetetlenek: a propilén-glikol 

tényleg ott van a fagyállóban, és tényleg ott van a sörben is 

(egyébként nem, a sörben propilén-glikol-alginát van, egy teljesen 
más anyag, de ez ilyenkor már nem zavar senkit). Hogy ugyanez igaz 

például a vízre is, és ez az egész egyáltalán nem jelenti azt, hogy sört 

inni olyan, mintha fagyállót innál? Természetesen. Csakhogy eddig 
a rajongók már nem jutnak el – aki csak megemlíti ezeket az érveket, 

azonnal megkapja a bélyeget: az élelmiszeripar fizetett ügynöke. A 

nagy cégek pedig annyira rettegnek a rossz publicitásból, hogy néha 
inkább engednek a nyomásnak, és tényleg visszavonnak, lecserélnek 

összetevőket, adalékanyagokat, hogy azzal a vásárlóikat 

megnyugtassák. 

 

Azzá válsz, amit megeszel Fotó: Kallos Bea 

És itt bezárul a kör, Food Babe nyert, a tudósok vesztettek. Hiszen 

hiába érveltek amellett, hogy az adott anyag nem veszélyes – hát 

dehogynem veszélyes, elvégre csak kivonták valamiért! 

Ezt az egészen szürreálisnak tűnő kört Food Babe már több 

élelmiszer-ipari óriással és gyorsétteremlánccal végigfutotta. A Kraft 

Foods, a világ ötödik legnagyobb élelmiszer-ipari óriáscége, kivett 
egy színezőanyagot a makaróniból amikor meglátták a több 

százezres támogatottságú petíciót. A Subway szendvicsezőlánc 

beszüntette egy adalékanyag használatát a kenyérsütésnél, miután 
Food Babe azzal riogatta a közönséget, hogy ugyanezt az anyagot a 

jógamatracok gyártásánál is használják. Meghátrált a Food Babe 

generálta népharag előtt a Starbucks kávézólánc, a Kellogg's 
müzligyártó, a Chipotle, a Chick-fil-A (utóbbi kettő itthon aránylag 

ismeretlen, de Amerikában nagyon népszerű gyorsétteremlánc), sőt, 

az organikus és szuperbio élelmiszereiről ismert Whole Foods 
áruházlánc is. Annak ellenére, hogy a tudomány egyöntetűen 

elutasította Food Babe érveit. Vegyük át még egyszer, mi történt: 

mindenki, aki ért hozzá, azt mondta, hogy a vitás összetevők nem 
károsak, de ott volt egymillió ember, akik ugyan nem értenek hozzá, 

de meggyőzte őket ennek ellenkezőjéről valaki, aki szintén nem ért 

hozzá. 

Food Babe és a milliós követőtábor érvrendszere nem túl bonyolult, 

olyan alapelvek köré rendeződik, mint: 

Nézz rá az összetevők listájára. Ha van köztük olyan, aminek nem 
tudod kiejteni a nevét, ne edd meg. 

Vagy: 

A kémiai vegyületeknek nem létezik olyan alacsony szintje, ami 
elfogadható lenne egy élelmiszerben. 

Ezek szó szerinti idézetek Vani Hari interjúiból és posztjaiból. És itt 

azért felmerül az emberben a kérdés, hogy a Food Babe Army 
mekkora hányada hallott már a dihidrogén-monoxid nevű kémiai 

vegyületről. 

Az a rohadt nitrogén! 

Persze akinek nincsen kémiai-biológiai háttértudása, és mégis 

ezekben a témákban osztja az észt, könnyen belefuthat a késbe. Ez 

Food Babe-bel is előfordult már, a legemlékezetesebb eset az volt, 
amikor azzal riogatott, hogy a repülőgépeken a levegőből direkt 

kivonják az oxigént, és nitrogénnel dúsítják azt. „Ez a levegő nem 

tiszta oxigén, a nitrogéntartalma akár az 50%-ot is elérheti!” – 
szörnyülködött a cikkben Vani, miközben nagyjából az általános 

iskola hetedik osztályából emlékezhet rá mindenki, hogy a levegő 

úgy egyébként, természetes állapotában 78% nitrogént, és csak 21% 
oxigént tartalmaz. Máskor azt írta, a mikrohullámú sütő nem más, 

mint miniatűr atomreaktor, ami kristályokat hoz létre a vízben. 

Milyen kristályokat? Ugyanolyanokat, mint amik akkor alakulnak ki, 
ha a víznek valaki azt mondja, „Sátán”, vagy „Hitler”. 

 

Biztos, hogy ezt akarod? Fotó: Bloomberg 

És így tovább, nagyjából ugyanazok a hülyeségek tűnnek fel sorra, 

mint a magyar alternatívmedicina-oldalakon (nem véletlenül, hiszen 
utóbbiak sokszor ezeket a cikkeket fordítják le saját tartalomnak). 

Meghökkentő módon azonban az általános iskolás színvonalú bakik, 

és atomreaktor-mikrosütő-sátánvízkristály szintű agyrémek sem 

http://foodbabe.com/eating-guides/
http://dex.hu/x?index_tudomany_cikklink=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2Fbest-sellers-books%2F2015-03-01%2Fadvice-how-to-and-miscellaneous%2Flist.html
http://dex.hu/x?index_tudomany_cikklink=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2015%2F03%2F15%2Fstyle%2Ftaking-on-the-food-industry-one-blog-post-at-a-time.html%3F_r%3D1
http://dex.hu/x?index_tudomany_cikklink=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2015%2F03%2F15%2Fstyle%2Ftaking-on-the-food-industry-one-blog-post-at-a-time.html%3F_r%3D1
http://abcnews.go.com/Health/subway-takes-chemical-sandwich-bread-protest/story?id=22373414
http://scienceblogs.com/insolence/2015/02/12/the-food-babe-there-is-just-no-acceptable-level-of-any-chemical-to-ingest-ever/
http://dex.hu/x?index_tudomany_cikklink=http%3A%2F%2Fwww.freezepage.com%2F1415667665TBMRBWICKU
https://archive.today/SmN0x
http://gawker.com/the-food-babe-blogger-is-full-of-shit-1694902226
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rendítik meg a hívők elkötelezettségét Food Babe-ben. Akik között 

szép számmal megtalálhatók az oltásellenesek, a GMO-ellenesek és 

az összeesküvés-hívő mindenellenesek is. Egymillió embernél pedig 
már nagyon erős az a közösségi élmény, hogy na majd most 

megváltjuk a világot, és legyőzzük a gonosz óriáscégeket. Hiába a 

tudományos világ felháborodása, Food Babe a tényeket fél kézzel és 
egy Gandhi-idézettel lesöpri az asztalról: 

Először nem vesznek rólad tudomást. Aztán kinevetnek. Aztán 

szembeszállnak veled. És végül te győzöl. 

Ugyan ezt valójában nem Gandhi mondta, hanem egy amerikai 

szakszervezeti vezető még 1918-ban, és egészen biztosan nem az 

áltudomány és a józan ész összecsapásáról – de annyi baj legyen, a 
célközönségnek elég az, hogy jobban hangzik, mint egy giccses 

naplementefotóra írt Coelho-összes. 

Jó, Food Babe kitiltat X összetevőt a Subway szendvicséből, miért 
olyan nagy baj ez? Majd tesznek bele másikat – gondolná az ember, 

és valóban, nem is ez a baj. Azért borzasztó veszélyes, ha az 

élelmiszeripar megadja magát, vagy legalábbis gesztusokat tesz egy 
áltudománnyal és teljesen véletlenszerű hülyeségekkel érvelő 

mozgalomnak, mert azzal a valódi tudományt hitelteleníti. Azon 

keresztül pedig az érvekre, következtetésekre, logikára, bizonyítékra 
alapozó, józan gondolkodást. És mit kínál helyette? Azt, hogy „ha 

nem tudod kiejteni a nevét, ne edd meg”. Vagyis legyél ostoba, és 

még büszke is rá. Ne annak higgy, aki alátámasztja a mondanivalóját 
(azt úgysem érted), hanem annak, aki szimpatikus dolgokat mond. 

Ki fog hinni ugyanezeknek a tudósoknak, amikor valami tényleg 

mérgezőt találnak, mondjuk ugyanezeknek az élelmiszer-ipari 
óriásoknak a termékeiben? (Mert azt azért tegyük hozzá, hogy ezek 

a cégek egyébként messze nem angyalok.) 

Made in Hungary 

Kényelmes pozíció lenne az eddigieket egy „hülye amerikaiak, 

amerikai hülyék” legyintéssel elintézni, de a helyzet az, hogy a Food 

Babe-jelenség már itthon is gyökeret vert. És most nem is feltétlenül 
Schobert Update Norbira gondolunk, aki nemrégiben kijelentette, 

hogy felfedezett egy új betegséget, amit persze csak az ő módszere 

gyógyít, és különben is, nem olyan bonyolult dolog ez, hogy holmi 
orvosi diploma kelljen hozzá. Nála legalább valahol nagyon mélyen, 

az alapelv stimmel: ne egyél többet, mint amennyit mozogsz. 

 

Halból pl. biztos nem lehet biót kapni. Akkor most jó vagy rossz? 

Fotó: Bloomberg 

A magyar Food Babe címke sokkal jobban illik a magyar 

alternatívmedicina-világ egyik sztárjára, az antalvali.com névadójára, 

Antal Valériára. Aki mellékesen azzal is kitűnik ebből a közegből, 
hogy névvel-arccal vállalja magát. Antalvali egy kozmetikus, aki 

egyszer kinevezte magát „bionomikus hatóanyag-elemzőnek”, és 

azóta mindenhez ért, ami az egészséggel kapcsolatos. Ez nagyjából 
kimerül a Food Babe-receptben: minden egészségtelen és rákkeltő, 

amit most eszel vagy magadra kensz, és ha nem akarsz nyomorultul 

elpusztulni, ezek helyett azt vedd, ami az én webshopomban kapható. 
Mindez meredek egészségügyi tanácsokkal és rákgyógyítással, 

ezotériával, homeopátiával, áltudománnyal hígítva, és ütemesen 

rázogatva, hogy erősebb legyen a hatása. És ez elég is százezer 
facebookos követőhöz. 

Mondjuk ő legalább nem ment neki a Picknek, hogy azonnal vegye 

ki a téliszalámiból a nátrium-kloridot, ami köztudottan műtrágyák, 

mosóporok, és az építőiparban használt kötőanyagok egyik fontos 
adalékanyaga. Hát milyen szülő az, aki CEMENTET etet a 

gyerekével??? 

 

Felejtse el az édenkertet: ökosivatagból 

zabálunk 

2015.04.15.  INDEX.HU 

Az agrárvállalkozók önelégülten mosolyognak, ha 

végeláthatatlan búzatáblákat, egymásba érő üvegházvárosokat 

vagy nyílegyenesre húzott csatornákat látnak. Hiába burjánzik 

esetleg ezeken a területeken a növényzet, a természetvédők 

alighanem a szívükhöz kapnak a monokultúrák ökológiai 

sivársága láttán. Az iparszerűvé vált mezőgazdaság teljesen 

átformálta a tájat, egy jópofa land art alkotásnak is felfoghatók 

a szabályos vonalakkal tűzdelt táblák, de inkább szomorúság 

fogja el az embert, ha arra gondol, hogy mit tettek a természettel. 

A német Henrik Spohler a fél világot beutazta, hogy az isteni 

teremtésre utaló The Third Day (A harmadik nap)  című 

sorozatában bemutassa a leigázott, az emberi táplálásra 

beállított és valójától megfosztott természetet. 

Az 1965-ben született Henrik Spohler a németországi Essenben 
diplomázott fotográfusként. 1992 óta dolgozik szabadúszóként, és 

valósítja meg saját terveit. Munkáival több díjat is elnyert már. 

Hamburgban él, de  2009 óta  Berlinben oktat professzorként.  

 

Az emberiség létszáma rohamosan növekszik, az emberek éhesek, és 

mivel mindenevők és szénhidrátfüggők vagyunk, gabonák és 

gyümölcsök nélkül nem tudjuk elképzelni az életünket. A 
megművelhető földterület azonban véges. Történelmi 

tanulmányaiból mindenki emlékszik arra, hogyan kezdtek a 

középkori emberek egyre nagyobb földdarabokat elhódítani a 
természettől, jött a két-, majd háromnyomásos földművelés, aztán a 

vetésforgó. Egyre nagyobb területen termesztettünk élelmiszert, 

miközben az agrotechnika fejlődésével a hozamok is egyre csak 
nőttek. De hát semmi sem elég.(Fotó: Henrik Spohler) 

http://www.vox.com/2015/4/7/8360935/food-babe
http://www.theatlantic.com/health/archive/2015/02/the-food-babe-enemy-of-chemicals/385301/
http://www.theatlantic.com/health/archive/2015/02/the-food-babe-enemy-of-chemicals/385301/
http://dex.hu/x?index_tudomany_cikklink=http%3A%2F%2Fvelvet.hu%2Fgumicukor%2F2015%2F03%2F28%2Fschobert_norbert_uj_betegseget_fedezett_fel%2F
http://antalvali.com/
https://rakgyogyitok.wordpress.com/2015/04/15/antal-vali-harom-fo-bune/
http://www.phototriennale.de/exhibitions/when-the-millennium-begins/?lang=en
http://www.henrikspohler.de/
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A mezőgazdaság a növények háziasításával kezdődött, nem volt túl 

bonyolult dolog, az ember azokat a növényfajokat és -fajtákat ültette 

el újra és újra, amelyek megbízhatón termettek mondjuk nagy és sok 
gyümölcsöt, vagy sok gabonaszemet hoztak, miközben a 

kártevőknek is ellenálltak. Ez a megfigyelésen alapuló szelekció 

azonban nem mehetett a végtelenségig. Az igazi nagy változásra 
azonban kellett várni pár évezredet. A 20. század közepén 

bekövetkezett zöld forradalom eredménye emberek millióit mentette 

meg az éhhaláltól, de teljesen átformálta a mezőgazdaságot és a tájat 
is. A Norman Borlaughoz köthető folyamatban iparosodott igazán a 

mezőgazdaság: a teljesen gépesített talajműveléssel, öntözéssel, 

műtrágyázással, növénynemesítéssel, vegyszeres 
növényvédelemmel megháromszorozódott a világ 

gabonatermesztése. A zöld forradalom – nevével ellentétben – nem 

volt túl zöld, ökológiai sivatagok alakultak ki, a növényvédő szerek 
alig pár fajt hagynak életben a gabonaföldeken. A föld borítottsága 

is megváltozott, a szabályosan húzott sorok között és a talajban is 

alig marad élet. A végeláthatatlan gabonamezők és faültetvények 
egyhangúságát szinte semmi nem töri meg, hiába az óriási hozamok, 

a biológiai sokféleségnek lőttek. Csak annak örülhet, hogy olcsó és 

sok élelmiszert vehet.(Fotó: Henrik Spohler) 

 

A növénynemesítés a földekről a laboratóriumokba került, az 
egyszerű megfigyelések helyett már a molekuláris biológia 

segítségével választják ki a legjobb fajtákat, a természetes szelekció 

helyett a mesterséges génmódosítás vált meghatározóvá. A 
laboratóriumok persze a fajok fennmaradásában is segíthetnek, a 

legtöbbjük génbankként is működik. A leibnizi Növénygenetikai és 

Kultúrnövény-kutató Intézetben már több mint 30 ezer búzafajtát 
különítettek el.(Fotó: Henrik Spohler) 

 

Ma már a természetet is készen szeretjük megkapni, kinek van ideje 

kivárni, hogy frissen megszerzett kertjébe húsz év alatt nőjön egy 

árnyat adó fa. Egyszerűbb elmenni a faiskolába, és hazavinni a 
megfelelő példányt. A faiskolákról nehéz lenne azt mondani, hogy 

nem zöld területek, de az ott lévő növények legtöbbje csak intenzív 

beavatkozással, állandó öntözéssel, konténerekbe szorítva, 
mesterséges közegben fejlődve képes életben maradni.(Fotó: Henrik 

Spohler) 

 

Milyen sivatag az, amelyikben a kaktuszok is csak öntözéssel 

maradnak életben? A kaliforniai Borrego Springsben olyan 
kaktuszokat nemesítettek, amelyek bevonhatók a nagyüzemi 

termesztésbe. A kellő nagyság elérése után a kaktuszokat állati 

takarmányként használják fel.(Fotó: Henrik Spohler) 

 

Andalúzia olyan száraz, hogy teljesen alkalmatlan bármiféle 

hatékony mezőgazdasági termesztésre. Nincs más ott, csak nap és 

meleg. A helyiek ezt az adottságot kihasználva építettek körülbelül 
40 ezer hektáron fóliasátrakat és üvegházakat, amelyekben 

mesterséges közegben, agyonműtrágyázva állítanak elő zöldségeket. 

A növényvédő szerek, műtrágyák maradványai az amúgy is roncsolt 
és elszikesedett talajba kerülnek, még jobban leroncsolva azt.(Fotó: 

Henrik Spohler) 
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„A világon már mindent megtalálhatsz és megnézhetsz a Google 

Imagesben, de azt hiszem, fontos olyan fényképeket is készíteni, 
amelyektől kényelmetlenül érezzük magunkat. Ezek a fotók komorak 

és sivárak, de ez része a történetnek" – mesélt képeiről Spohler.(Fotó: 

Henrik Spohler) 

 

Ezen a fotón sem egy land art alkotást láthatunk, elég öncélú dolog 

lenne fóliacsíkokkal csak úgy betakargatni a földet. A kertészetek 

azonban gondolkodás nélkül beműanyagozzák a parcelláikat. A fotó 

a salinasi (USA) eperföldek ágyásairól készült, de nem kell messzire 

menni, például az alföldi és kiskunsági spárgatermesztők is ezt a 
módszert használják. A fólia egyrészt távol tartja a gyomokat, 

másrészt a hőmérsékletet is befolyásolni lehet vele. Szegény 

madarak azonban nincsenek erről tájékoztatva, egyszerűen 
vízfelületnek nézik a csillogó fóliát, és képesek kamikazeként 

belerepülni.(Fotó: Henrik Spohler) 

 

A növények önmaguk is képesek a talaj hőmérsékletét szabályozni 

azzal, hogy beborítják. A nagyüzemi gazdálkodásban azonban nincs 

helye semminek a termesztett növényen kívül. A műanyag azonban 
mindent megold.(Fotó: Henrik Spohler) 

 

Az uniformizált paradicsomok korát is éljük, csak az egészségesnek 

kinéző, egyöntetű színű és méretű paradicsomok győzik meg a 

vásárlókat. Ezeket Hollandiában sem a nagymama kertjében 
termesztik, óriási üvegházakban gyártják le a keresett árut.(Fotó: 

Henrik Spohler) 

 

A hollandiai Middenmmerben közel száz hektáron termesztenek 
télen-nyáron paradicsomot, és ez a terület csak növekedhet. Könnyen 

belátható, hogy teljesen eltávolodtak a természetes módszerektől és 

a fenntarthatóságtól: természetes fény helyett reflektorok dolgoznak 
a folyamatos fűtést igénylő házakban, miközben a csapadékot 

milliliterre kimért öntözés helyettesíti.(Fotó: Henrik Spohler) 

 

Ma már dinnyéből is tudnak kocka alakút termeszteni, miért 

lepődnénk meg azon, hogy a fák szabályos formájúak? A növények 
nyírása már az ókorban elkezdődött, hogy aztán a barokkban járjon 

csúcsra az alkalmazása. Spohler persze ezzel a képével is arra utal, 

hogy egyre többször távolodunk el a természetes formáktól, nem 
bírjuk ki, hogy ne viselje valami a kezünk nyomát.(Fotó: Henrik 

Spohler) 
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Neveljen salátát négyzetrácson!(Fotó: Henrik Spohler) 

 

„Az ember és a növényzet kapcsolatát tanulmányozom egy ideje. A 

zürichi repülőtér közelében tett 2008-as megfigyelésem adta az 

ötletet ehhez a projekthez. Egy téli estén várakoztam egy üres 
szárnyban. Csak egy óriási üvegtábla csillogott a sötétben. A benti 

növények kontúrjainak árnyéka látszott a tejfehér üvegen. A 

növények méretét a rendelkezésre álló hely és a mesterséges 
megvilágítás korlátozta, és mi ezt úgy hívjuk, hogy természetes 

növekedés. Az első képek ehhez a projekthez 2010-ben készültek egy 

észak-németországi faiskolában, ahol standardizált díszfákat és 
cserjéket termesztettek. Ezek után német kutatóintézetekben és 

holland üvegházakban fotóztam. Spanyolországban Európa 

legnagyobb összefüggő üvegházas területén fényképeztem. A 
projektet többhetes utazással fejeztem be az Egyesült Államokban. 

Több ezer kilométeren keresztül követtem a mesterséges 

öntözőrendszereket Sacramentótól a mexikói határig. Ez a terület – a 
19. század elején sivatag is borította – most Észak-Amerika 

legfontosabb zöldség- és gyümölcstermesztő területe. A sorozat 

folytatható, minden földrészen más módszereket használnak a 
mezőgazdasági termesztésben" – írta Spohler The Third Day című 

fotósorozatáról.(Fotó: Henrik Spohler) 

Megérett a társadalom a pusztulásra? 

Orosz Zoltán  www.hir24.hu 

2015. FEBRUÁR 26. 

Egy 1972-es állatkísérlet, és egy friss tanulmány margójára: lehet, 

hogy az egyenlőtlenségek pusztítanak el minket? 

Fura állatkísérletbe kezdett 1972-ben John Calhoun állatviselkedés-
kutató. Megépített egy egérparadicsomot. Gyönyörű, és kényelmes 

miniatűr épületekkel és végtelen mennyiségű élelemmel, az állatok 

számára bőven elegendő térrel, egyszóval mindennel, amire rágcsáló 
csak vágyhat. Két év sem kellett hozzá, és az egerek előidézték saját 

végzetüket: mind egy szálig elpusztultak. Egy friss kutatás szerint, 

sorsuk számos ponton kapcsolódik az emberiségéhez – írja az io9. 

A Universe 25 névre keresztelt modell települést rágcsáló-utópiának 

tervezték. Úgy tűnik, az volt vele az egyetlen baj, hogy ennek az 

utópiának nem volt egy jó szándékú Istene, aki beavatkozott volna a 
lakó sorsába. 

A „főterekre” osztott városkát szintekre tagolták, ahonnan rámpákon 

lehetett megközelíteni a tágas „lakásokként” funkcionáló odúkat. Az 
idilli környezetbe nyolc egeret: négy hímet és négy nőstényt 

engedtek szabadon, akik aztán adott időközönként bőséges élelmet 

találtak maguknak a „főtereken”. 

 

Az egér-utópia (Fotó: Yoichi R Okamoto) 

Az 560. napra a népesség elérte a 2200-at. Ez volt a populáció csúcsa, 
innen aztán olyan hanyatlás következett, aminek a végére egyetlen 

példány sem maradt életben. A legnépesebb időszakban a legtöbb 

egér élete minden percét úgy töltötte, hogy közben több száz másik 

volt körülötte. Összegyűltek a főtereken etetésre várva, és bár 

mindegyiknek jutott volna elegendő étel, időnként megtámadták 
egymást. Nagyon kevés nőstény hordta ki a vemhességeit, és még 

azok is, amelyek igen, mintha megfeledkeztek volna a kicsinyeikről. 

Például az alom felét biztonságba helyezték, a másik felét pedig a 
sorsára hagyták. Néha spontán eldobták, vagy elhagyták a kölykeiket. 

Voltak azonban egyedek, akiknek a zsúfoltság ellenére is sokkal több 

hely jutott annál, amennyire a kényelmes élethez szükségük lett 
volna. Calhoun a „gyönyörűek” néven emlegette a csoportot. A 

főként nőstényekből álló, kivételezett réteg tagjai a tömegtől 

elhatárolt „lakásokban” éltek, erősebb hímek őrizték őket, így nem 
volt semmi más dolguk, csak enni, és aludni.   

Amikor az egérparadicsom hanyatlani kezdett, a gyönyörűeket 

megkímélték a harcok, viszont teljesen elveszítették a kapcsolatot a 
társas viselkedés normáival. Ezért egy idő után már párzani sem 

voltak hajlandók, és a kicsinyeikkel sem foglalkoztak. 

Az eredeti kutatás idején, 1970-es évek elején a paradicsom-modell 
eredményei igencsak aktuálisak voltak. Ekkor kezdett felcseperedni 

a „baby boom” generáció (a második világháború után születettek), 

és az egyre zsúfoltabb nagyvárosokban zavargások törtek ki. Sokan 
a túlnépesedett emberi nagyvárosok disztópiáját látták bele a 

Universe 25 történetébe. Gyorsan levonták a konklúziót: ha az éhség 

nem öl meg mindenkit, az emberek majd megölik egymást. A legjobb 
megoldásnak a vidékre vagy külvárosba költözés tűnt. 

A kísérletből levont következtetések még napjainkban is fenyegetőek, 

ám a félelem tárgya megváltozott. Egy friss tanulmány kimutatta, 
hogy a Universe 25 nem volt túlnépesedett. A folyosók végén lévő 

„lakásokat”, mivel csak egy bejáratuk volt, nagyon könnyű volt 

védeni, amit az agresszívabb hímek meg is tettek, ezáltal 
csökkenthették a lakásban lévő egyedek számát – és persze 

https://plus.google.com/104499854556101951407?rel=author
http://io9.com/how-rats-turned-their-private-paradise-into-a-terrifyin-1687584457
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elkülönítették a gyönyörűeket a társadalom többi tagjától. Nem 

népesség volt túl nagy, hanem a tér és az élelem egyenlő eloszlásával 

voltak problémák. A kérdés ma is adott: vajon mennyire vetíthető ki 
az emberiségre az egértársadalom sorsa.  Osztozhat-e a Föld a 

Universe 25 sorsában? 

Egy friss felmérés szerint az emberiség leggazdagabb egy 
százalékának hamarosan többet fog érni a vagyona, mint a maradék 

kilencvenkilenc százaléknak összesen. Januárban még „csak” Föld 

vagyonának negyvennyolc százaléka volt a maroknyi szupergazdag 
kezében – írta a BBC. 

 

Ageizmus 

Palló Imola      http://users.atw.hu/stilgyak/and1.2/paimo.html 

A tanulmányomban először definiálom az ageizmus fogalmát, majd 

elemzem a kor alapú hátrányos megkülönböztetés különböző 

megjelenési formáit. Ezután bemutatom Robert Neil Butler és 

Doris Roberts szerepét az ageizmusban. Majd megvizsgálom az 

idősek kor alapú diszkriminációjának jelentőségét a munkaerő-

piacon. Végezetül pedig a tanulmányomban elemzem ageizmus 

hatásait Magyarországra vonatkozóan. 

Az ageizmus fogalma 

A mai elöregedő társadalmunk fő problémája, hogy az időskor több 
évtizedes meghosszabbodásával, igénnyé vált ezen korosztály 

számára a nyugdíjas évek alatti is az aktív tevékenység végezése. 

Azonban ma a társadalom képtelen ezt az igényt kielégíteni, és még 
mindig csak az eltartottként, vagy önállóságukat feladva az 

idősápoló- és gondozó intézmények kiszolgáltatottaiként vannak 

számon tartva az öregek. Ám az idősekkel szembeni hátrányos 
megkülönböztetésnek problémája már régóta jelen van a 

társadalmunkban. 1968-ban Robert Neil Butler, amerikai pszichiáter 

alkotta meg az ageizmus fogalmát, a rasszizmus mintájára. 

Az ageizmust R. N. Butler így definiálta: „ az idős emberek sztereotíp 

megítélése, illetve diszkriminációja csupán azért, mert idősek, …az 

idősek olyan kategóriát képviselnek, amely szenilis, rigid a 
gondolkodásban és viselkedésben, régi divatú erkölcsiségben és 

készségekben, … a fiatalok számára megengedi, hogy az időseket 

tőlük különbözőnek tekintsék, ami elvezethet ahhoz, hogy ne emberi 
lényként azonosítsák őket.”1 

A fogalom az angol „age” szóból ered, ami kort jelent, így az 

ageizmus a kor alapú diszkriminációt. Ma már nem csupán az 
idősekre értendő életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetését 

értik alatta, hanem már tágabb értelemben is használják a fogalmat. 

Mégis máig a legtöbb „ageista” diszkrimináció továbbra is 
az öregeket éri a világon. 

Az időskori ageizmus formái 

Az idősek hátrányos megkülönböztetés többféle formában 
megnyilvánulhat, ilyen a lakóhelyi, a családon belüli, a mediális és 

nyelvi ageizmus, legjellemzőbb formájának pedig a munkahelyi 

megnyilvánulások tekinthetők.  

A nyelvi diszkriminációba beletartoznak azok a szavak és 

kifejezések, amelyek a fiatalabb korosztályok életének a szerves 
részét teszik ki, ellentétben az idősebb korosztályéval. Ilyenek az 

angol nyelvből átvett szavak és kifejezések, mint például „story”, 

„feeling”, vagy „meeting”, illetve az elektronikus világban 

használatosak is, ahogy a „PC”, „chat,” online”stb. Emellett 

idesoroljuk továbbá az életkori sajátosságok következtében 

megváltozó beszédtempót és beszédmegértés összefüggéseit, az 
idősekre vonatkozóan. A beszédtempót befolyásoló tényezők között 

az életkoron kívül, fontos tényező még a pszichés és fizikai állapot, 

illetve a személyiség, szociális háttér, beszédstílus, stb. Itt meg kell 
még említenünk, hogy az idős embereknél éppúgy befolyásolja a 

hallásállapotuk, mint a lelassuló artikuláció a beszédtempót. A 

beszédmegértés hatása a beszédtempóra, szintén függ az életkortól. 
Ennek a bizonyítéka az, hogy az idősebb korosztály inkább a lassabb 

beszédet preferálja. Eltérően a kamaszoktól és fiatalabb korosztálytól, 

ahol a problémát a felgyorsult beszéd jelenti, emiatt szülők, és 

nagyszülők alig értik meg őket. Illetve a médiában is jellemzően a 

gyors beszéd vált a divattá, amely nehézséget okozz mind a 

gyermekek és mind az öregek számára a megértés során. 

A munkahelyi diszkrimináció legsúlyosabb formája az időskori 

ageizmusnak. Sajnos naponta használatos gyakorlat a 40 év feletti 

munkakereső esetén, hogy az életkora miatt a cég inkább egy 
fiatalabbat alkalmaz vagy ,hogy kevesebb a fizetése ugyanazért a 

munkáért az idősebb embernek. Ezt a témát részletesebben lejjebb az 

Ageizmus a munkahelyeken c. fejezetben fejtem ki. Az idősek 
lakóhelyi diszkriminációját mindannyian tapasztaljuk a 

mindennapok során. Elég ha csak arra gondolunk, ahogyan ezzel a 

korosztállyal bánnak a boltban a kiszolgálásnál , vagy amilyen 
negatív megjegyzések érik őket a közlekedés során. Fontos 

megemlítenünk, hogy az idősebb korosztályra jellemző, hogy 

könnyen becsaphatóak és ezt kihasználva, átverik, és meglopják őket. 
Ezen kívül még jobban ki vannak téve az utcai bűncselekményeknek 

is, mivel kiszolgáltatottabb a helyzetük, már fizikai állapotukat 

tekintve is. 

A családon belüli diszkrimináció leggyakoribb esetei közé tartozik, 

hogy elhanyagolják az időseket a rokonaik, például nem adnak nekik 

enni, inni, nem veszik meg a gyógyszereiket vagy rosszul adják be 

azokat, illetve sokszor előfordul, hogy megverik őket, elveszik a 

pénzüket. A bántalmazás, sérelem előfordulhat kórházakban, 

szociális intézményekben éppúgy, mint a saját lakásukban. A 
kiszolgáltatott helyzetű idős emberek nem fordulnak segítségért, sőt 

még az is előfordul, hogy nem tudatosul bennünk, hogy erőszak 

áldozatává váltak. Abban az esetben, pedig ha bántalmazó a saját 
hozzátartozójuk, általában nem látnak más megoldást csak a 

belenyugvást. A legjellemzőbb a szülők anyagi kizsákmányolása, s 

nem ritka, hogy erőszakosan elveszik a nyugdíjat tőlük, még az is, 
hogy kiforgatják őket minden vagyonukból, eladatják velük a 

házukat és jó esetben bekerülnek az idősek otthonába. 

A fő probléma az, hogy az idősek általában nem mernek szólni, és 
nem látják a kiutat a helyzetükből, ezért inkább a hallgatás választják. 

Ez látszik a Rendőrségi becslésekből is, amely szerint a családon 

belüli erőszakkal kapcsolatos ügyeknek csak a tíz százaléka kerül be 
a hátósághoz. Az időseket, és a fogyatékosokat érintő 

bűncselekményeknek pedig még ennél is kisebb a hányada, főleg a 

súlyos egészségromlással, halállal végződő ügyek. Az 
Eurobarometer 2007-es vizsgálata szerint, az Unióban élő emberek 

közel fele, 47 százaléka azt gondolja: az idősek bántalmazása gyakori 

az országában. Az Európai Bizottság szükségesnek tartja, hogy 
minden országban adatokat gyűjtsenek a jelenlegi helyzetről, védő 

jogszabályokat hozzanak, támogatást nyújtsanak a 

bántalmazottaknak, képezzék a segítőket és felvilágosító 
kampányokat indítsanak. 

A mediális diszkrimináció kapcsán elég ha csak a reklámokra 

gondolunk, ahol az idősek nem nagyon szerepelnek, ha mégis akkor 
is főként diszkriminatív megjelenésben, kivéve néhány pozitív esetet. 

A reklámok az öregek helyett inkább a fiatalokat használják, ha 
mégis szerepeltetik, akkor legtöbb esetben a vicc tárgyaként, beteg 

emberként, rossz tanácsadóként van jelen. Van azért néhány pozitív 

példa is, amikor az idősek, mint értelmes tanácsadók, segítők, vagy 
narrátorok a reklámokban. Ez a helyzet azért is érdekes, mivel ma az 

időskorúak számára a hírek elsődleges forrása a televízió, és emellett 

a szórakozás egyetlen eszköze is. Ezzel szemben a nézők fő 
célcsoportját alkotó idősekkel a reklám annyira nem foglalkozik, 

hogy gyakorlatilag nem is szerepelteti őket. Illetve ha mégis ahelyett, 

hogy az öregkort tiszteletre méltó értékes időszaknak mutatnák be a 
reklámok, a társadalom számára csak felesleges, és a fejlődés 

szempontjából pedig akadályként jelenítik meg. 

Reklámokon kívül azt is meg kell említenünk, hogy nincsenek az 
idősek számára külön rádiós és/ vagy televíziós műsorok sem. Ezzel 

szemben a gyermekek számára számos mese csatorna létezik és a 

fiatalok is több zene csatorna, televíziós és rádiós műsor közül 
válogathatnak. Ez egyben egy paradoxon is, mivel az idősek számára, 

akik a legtöbb szabadidővel rendelkeznek, van a legkevesebb műsor 

kitalálva, a többi korosztállyal ellentetében, akik viszont napközben 
az iskolában, vagy a munkahelyen vannak, és csak reggel és este van 

idejük bármiféle rádiós vagy televíziós műsorokra. Gazdasági 

diszkriminációba tartozik az idősek bármi fajta „átverése”, amelyből 
mások hasznot húznak. Szinte mindennapos probléma, hogy a 

http://www.bbc.com/news/business-30875633
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hiszékeny nyugdíjasokat házaló kereskedők, álrendőrök , és 

mindenféle csalók meglopják. Idetartozik még a telefonos 

kereskedelmi csalások és a termékbemutatók, ahol elhitetetik az 
idősekkel, hogy olcsóbban juthatnak hozzá külön féle termékekhez, 

miközben valójában még rá is fizetnek. 

Robert Neil Butler, az ageizmus fogalmának megalkotója 

Robert Neil Butler gerontológus és pszichiáter két éve, 83 évesen 

hunyt el. Gyerekkoráról érdemes megemlíteni, hogy saját nagyszülei 

nevelték, ezért hogy felnőttként sokkal érzékenyebben reagált az 
időseket ért igazságtalan megkülönböztetésekre, mint korosztálya 

más tagjai. A Columbia Egyetemre járt, és eredetileg hematológus 

akart lenni, de az egyetem professzorai között is jellemző 
diszkriminációkat látva 1955-ben végül az idősek életének, 

betegségeinek és gondolkodásának vizsgálatát választotta. Vezetője 

lett az első átfogó amerikai kutatásnak, amely bebizonyította, hogy a 
szenilitás nem szükségszerű következménye az öregedésnek, 

ráadásul ez az állapot általában megelőzhető betegségek 

következtében jön létre. Kutatási eredményeit társaival együtt 1963-
ban kiadott Human Aging című könyvben hozták nyilvánosságra. 

Az időseket érő diszkrimináció kapcsán kialakított fogalmát már 

1968-tól Amerikában, majd későbbiekben pedig Európában is 
használták. 1975-ben egy külön intézetet alapított (National Institute 

of Aging), a kongresszus támogatásával és engedélyével, amely az 

idősekkel kapcsolatos kutatásokat koordinálta és szponzorálta. 
Butler itt a munkája során főként Alzheimer-kórt vizsgálta . Ma ez a 

központ, egyike azon 27 intézetnek, amely közvetlenül az amerikai 

egészségügyi minisztériumhoz tartozik, és stratégiai feladata a 
nemzeti egészségmegőrzés. 1976-ban pedig a feleségével, Myrna I. 

Lewisszel közösen írt, Szex 60 év felett című könyve jelent meg. A 

könyv közérthető módon, hétköznapi és tudományos érvekkel 
bizonyította, hogy az élet ezen területe sem kell, hogy lezáruljon az 

idősek számára, s ezekről a témákról senkinek sem szégyen beszélni. 

A könyv nyíltan szól az ebben az életkorban fellépő szexuális 
gondokról, és beszél a gyógyszerek nyújtotta lehetőségekről is. Még 

ebben az évben megjelent Minek túlélni? Idősnek lenni Amerikában 

(Why Survive? Being Old in America) című könyvére Pulitzer-díjat 
kapott. A könyv az amerikai értelmiségi körökben szintén hatalmas 

sikert aratott. A könyv sikerességéhez hozzájárult, hogy 

közérthetően beszélt az idősek gondjairól és a rájuk irányuló 
figyelem hiányáról. A könyv hatására Amerikában széles társadalmi 

körökben elindult a gondolkodás az idősek diszkriminációjának 

felülvizsgálatáról. 

Butler mindezek mellett számos szakmai szövetség tagja volt, és 

1990-ben megalapította az Egyesült Államok Nemzetközi Hosszú 

Élettartam Központját (International Longevity Center), egy olyan 
nonprofit és pártpolitikailag nem elkötelezett intézetet, ahol külön 

foglalkozások keretében tanítottak minden korosztályt a hosszabb és 

jobb minőségű élet megvalósítására. Központja az alapítás óta egy 
nemzetközi szervezetté vált, számos országra átterjedt, Európától 

Ázsiáig. Újságíróként is elismert Butler tucatnyi könyv és több száz 
cikk szerzőjeként felhívta a figyelmet arra, hogy az időskor nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy az embernek passzivitásba kell vonulnia, 

hanem inkább egy lehetőség arra, hogy a több szabadidő által 
kiteljesedett, aktív életet élhessen. 

A 2010-ben megjelent The Longevity Prescription: The 8 

ProvenKeys to a Long, Healthy Life című utolsó könyvében 
hangsúlyozza, hogy az embernek nyolc területen kell tennie azért, 

hogy időskora sikeres és kiegyensúlyozott legyen. Ezek a 

következők: testmozgás, táplálkozás, mentális vitalitás, alvás, 
pihenés, a szeretet és a meghittség, a közösségi kapcsolatok, és az 

orvosi ellátás. Ezzel egyértelműen cáfolta azt a ma egyre divatosabb 

teóriát is, hogy a betegségeket elsősorban a genetikai állomány 
okozza. Robert Neil Butler 2010 júniusában, leukémiában halt meg, 

a professzorról az Egyesült Államok legnagyobb lapjai azonnal 

megemlékezéseket közöltek, és mind a mai napig számos cikk 
jelenik meg róla a világsajtóban. 

Doris Roberts és az ageizmus 

Doris Roberts, ismert amerikai színésznő 2002. szeptember 4-én 
az időskorúak kérdésével foglalkozó amerikai szenátusi bizottság elé 

állt, és előadásában arra kérte az ország vezetőit, hogy figyeljenek az 

ageista viselkedésre, amely nem valós képet fest a korosztályról. 

Beszédében hangsúlyozta, hogy most 70 évesen, pályája csúcsán van, 

és még sosem keresett ennyit. A társadalom mégis kiselejtezendőnek 
tartja. Lépjen föl a szenátus az ageizmus ellen. 

A magyarországi helyzet ehhez képest más, hazánk jóval le van 

maradva még a nyugati világtól. Láthatjuk, hogy Amerikában azért 
küzdenek, hogy az időseket reálisan ítéljék meg, és tiszteljék őket. 

Addig nálunk az a fő probléma, hogy ez a korosztály a saját nézeteit 

jelentéktelennek, és saját szükségleteit furcsának tartja, függőnek, 
gyámoltalannak, és improduktívnak érzi magát, pedig nem az, csak 

a társadalom ezt érezteti vele. A színésznő beszédében egy másik 

problémára is felhívta a figyelmet: a hollywoodi filmes világ erősen 
diszkriminálja az időseket, különösen a nőket. A színésznőknek már 

25 évesen botox-injekciókat adnak hamvasságuk megőrzésére, 40 

évesen már többüket öregnek nyilvánítják, még a nagymama- 
szerepre is. A 40 évesnél fiatalabb színésznők számára háromszor 

annyi szerepet kínálnak, mint az idősebb kollégáiknak. 

A forgatókönyvírók átlagéletkora pedig radikálisan lecsökkent, s ma 
már csak 19 százalékát kapják meg az összes munkának. 

Roberts beszéde sikeres volt, mind a közéletre, mind a filmiparra 

hatást gyakorolt. Azóta az Egyesült Államokban széles körű 

sajtópolémia indult a témában, amely mind a mai napig előkerül. A 

filmiparban pedig beszéde hatására 2003 tavaszán 175 

forgatókönyvíró tiltakozott a tévé- és filmstúdiók ellen, hogy 40 év 
felett már nincsenek foglalkoztatva. A Hollywoodi filmipar 

viselkedése nem csak Amerika problémája, hanem az egész világé, 

hiszen filmjeit a világ minden pontján ismertek, s viselkedésmintákat 
nyújtanak az emberek számára. Éppen ezért Doris Roberts fellépése 

rendkívül jelentős, s csak remélni lehet, hogy hatására változások 

történnek. 

Ageizmus a munkahelyeken 

A legfontosabb formája az időseket ért megkülönböztetésnek a 

munkaerő-piacon jelenlévő diszkrimináció, mivel a kor alapú 
hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatásban a legjelentősebb. A 

munkaerő-piaci diszkrimináció észrevehető az új állások betöltésénél, 

a létszámleépítéseknél és elbocsátásoknál. Az álláshirdetésekben 
nem tüntetik fel azt a korcsoportot, akihez a hirdetés valójában szól, 

azonban a beküldött életrajzokat már többnyire születési év szerint 

szelektálják. Bár etikátlan és jogszabályellenes, a legtöbb cégnél a 
beérkező álláspályázatokból eleve kizárják azokat, akik túl vannak 

egy bizonyos életkoron. A nők esetében általában végzettségtől 

függetlenül már 40 éves kortól jelen van a megkülönböztetett 
bánásmód. Ennek következtében a 45-50 éven felüli munkanélküliek, 

munkakeresők helyzete bizonytalanná válik, és pozíciójuk a 

pályakezdőkhöz hasonlóvá válik. Ebben a válságos élethelyzetben, 
sokan létbizonytalanságban élnek, ambícióik eltűnésével sokan 

inkább a korai nyugdíjaztatást választják. 

A munkahelyi kor alapú diszkrimináció az idősekről alkotott negatív 
sztereotípiákon alapszik. Olyan vádak, amelyek szerint 40-45 felett 

az ember már nem megfelelően rugalmas és gyors, nehezen 
képezhető, képzettsége pedig már elavult, már nem akarnak dolgozni, 

csak minél hamarabb nyugdíjba menni. A fő probléma az, hogy ezek 

lehet, hogy egyes emberekre jellemzőek, de nem lehet ezeket a 
vádakat általánosítani erre a korosztályra. Bár a diszkrimináció 

alkotmányellenes, mégis a gyakorlatban naponta tapasztalható. 

Az előítéletekkel szemben az idősebb korosztálynak van igénye a 
munkára, szembe tud szállni a kihívásokkal, van benne rátermettség, 

és nem utolsó sorban rendelkezik még élettapasztalattal. Mindezek 

ellenére általánosságban elmondható, hogy nem veszik figyelembe a 

munkáltatók az idősebb korosztály szakmai tapasztalatait, és 

referenciáit, a koruk miatt. Európa számos országában már 

felismerték az idős korosztály foglalkoztatásból való kizárásának a 
veszélyét, amely a társadalomra és gazdaságra is hatással van. Ezt 

még fokozza az a tény, hogy a népesség is öregszik Európában és 

Magyarországon egyaránt. A munkahelyi kor alapú 
diszkriminációjának problémája egyre több és több embert érint. 

Ageizmus Magyarországon 

Magyarország az idősödés terén az egyik leghátrányosabb helyzetű 
ország, mivel nálunk a legnagyobb az aktív népességre jutó 

nyugdíjasok száma, viszont a foglalkoztatottság pedig a legkisebb. 
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Ennek nem csak az idős népesség gyors növekedése az egyetlen oka, 

hanem a születések számának a folyamatosan csökkenése, illetve az, 

hogy 50 év felettiek munka- és életkedve igen alacsony. A magyar 
népesség egészségi állapota pedig nem megfelelő, amely összefügg 

a dohányzással és a mozgáshiánnyal, ebből adódóan az elhízással. Az 

időskori előítéletek megjelennek az élet főbb területein is, például a 
bankok és a biztosítótársaságok is kirekesztik szolgáltatásaikból az 

idősebbeket, tengernyi indokra hivatkozva. 

A médiában is megfigyelhető, hiszen alig látni 50 év feletti 
műsorvezetőket a hír - vagy szórakoztató műsorokban. Ahol pedig a 

tehetségnek, a műveltségnek és a hitelességnek fontosabb szerepe 

kéne hogy legyen a szépségnél, mégis inkább a ránctalan fiatalok 
kerülnek az előtérbe. 

Családon belüli erőszak Magyarországon 

A bántalmazást idős koruk miatt elszenvedőknél az adatok 
döbbenetesek. Bár egy 2007-es hazai felmérés szerint 1233 idős 

embert érintett a családon belüli erőszak, a hivatalos adatok közé a 

legtöbb eset nem került be, mivel az idősek általában nem fordulnak 
a hatóságokhoz, így a becslések szerint Magyarországon minden 

második időskorút bántalmaznak vagy bántalmaztak már. 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján elérhető minden 
információ az ingyenes segélyvonalról, amely a családon belüli 

erőszak kezelésére nyújt segítséget. A Szolgálat napi 24 órában áll 

rendelkezésre, a tájékoztatásban és szükség esetén azonnali 
beavatkozásban tud segíteni. 

Munkaerő-piaci helyzet Magyarországon 

Az ageizmus munkaerő-piaci gyakorlata hazánkban, hogy 50 év 
fölött szinte már esélytelen az, hogy valaki pályázat útján elnyerjen 

egy állást, marad a kapcsolati tőke vagy a munkanélküliség. Ezáltal 

idősebb munkavállalók többsége több évtizedes munkaviszony után 
ugyanolyan körülmények között kénytelenek befejezni 

pályafutásukat, mint a pályakezdők: bizonytalan státuszban, 

létbizonytalanságban, minimálbér kategóriában vagy 
munkanélküliségben, vagy szociális segélyből élve. 

http://users.atw.hu/stilgyak/index.html 

Ezen az oldalon a Zsigmond Király Főiskola másodéves hallgatóinak 
írásai olvashatók. A honlap és az itt található szövegek 

a Stílusgyakorlatok című kurzus keretében készültek. 

Vége az álmatlanságnak és az óraátállítás 

okozta kellemetlenségeknek 

PESTHY GÁBOR 2015. 04. 28.  ORIGO.HU 

Nemsokára vége az időeltolódás okozta alvászavarnak és sok más 

kellemetlenségnek. Kanadai kutatók ugyanis megtalálták azt a 

molekuláris kapcsolót, amelynek segítségével újra lehet indítani 

és szinkronizálni a szerveztünk belső óráját. 

A felfedezés rendkívül nagy jelentőségű, mert a belső óra 

„resetelésével” és újraszinkronizálásával egy sor betegséget és 
tünetet lehet majd kezelni, többek közt az álmatlanságot, valamint a 

depresszió és az elhízás azon fajtáit, amelyeket az alvási ritmus 
felborulása vagy az vált ki, hogy akkor ér fény bennünket, amikor a 

belső ritmusunk szerint nem kéne. 

Egy ideális világban minden reggel újraindítanánk belső óránkat, 
amikor felkelnénk a nappal együtt, és a napot természetes fényben 

töltenénk, majd sötétedéskor lefeküdnénk aludni. A valóságban 

azonban az emberek többsége lehangoló irodákba zárva tölti a napot, 
hajnalig böngészi a netet, és ide-oda ugrál az időzónák közt. Így tehát 

rendkívül csábító egy olyan módszer megtalálása, amely segítene 

szervezetünknek megbirkózni ezzel a „zűrzavarral”, és külön öröm 
lenne, hogy még az óraátállítások okozta kellemetlenségektől is 

megszabadulhatnánk. 

 

Vége lehet az álmatlanságnak Forrás: PhotoAlto/John Dowland 

Így állítja be a fény a belső órát 

Az régóta ismert, hogy a cirkadián (napi) ritmusokat a fény 

szabályozza a természetben, de ennek a mikéntje eddig ismeretlen 

volt. 

A kanadai McGill Egyetemen végzett új kutatás kimutatta, hogy a 

fény úgy állítja be a belső óránkat, hogy kiváltja egy kulcsfontosságú 

agyi fehérje (eIF4E) foszforilációját, azaz foszfáttal való reakcióját. 
A kutatók szerint e folyamat „megbuherálása” segíthet testünknek, 

hogy lépést tartson a 21. századi igényekkel. 

Egyelőre a kísérleteket csak egereken végezték el, de minden 
emlősben hasonló belső óra működik, így jó eséllyel az embernél is 

hasonló biokémiai folyamatok szabályozzák a napi ritmust. 

Gyógyszerekkel szabályozhatjuk majd a belső ritmust 

A folyamat megismerése feltárja azokat a potenciális célpontokat, 

ahol a jövő gyógyszerei befolyásolhatják a biokémiai útvonalakat, 

bár a kutatók hangsúlyozzák, hogy addig még hosszú út áll a 
kutatások előtt. 

 

Óraátállítás Forrás: AFP/Jean-Sebastien Evrard 

„A cirkadián ritmus megzavarása néha elkerülhetetlen, de súlyos 

következményekhez vezethet. Ez a kutatás valójában a cirkadián 
ritmusnak az általános jó közérzetünkben betöltött jelentőségéről 

szól” – mondta aNature Neuroscience folyóiratban megjelent cikk 

társszerzője, Shimon Amir. „Fontos lépést tettünk az irányba, hogy 
képesek legyünk resetelni a belső óránkat, és ennek 

eredményeképpen jobbá tehessük nagyon sok ember egészségi 

állapotát.” 

Erkölcsös-e belenyúlni egy embrió génjeibe? 

TÁTRAI PÉTER2015. 04. 18. ORIGO.HU 

A korai embriók génmanipulációjához a molekuláris eszköztár 

készen áll, de az erkölcsi alapok ingoványosak. Sok kutató úgy 

gondolja, hogy az erkölcsi választóvonal ott húzódik, ahol az 

ember által létrehozott génmódosítások örökölhetővé válnak. 

Mások viszont a várható előnyöket hangsúlyozzák. 

http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.4010.html
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A kutatói társadalom egyhangúlag egyetért abban, hogy az emberi 

embriókon végzett génmanipulációs kísérleteket korlátozni kell. 

Afelől azonban megoszlanak a vélemények, hogy pontosan miért és 
hogyan van szükség a szigorú restrikciókra. Egyesek úgy vélik, hogy 

amint az eljárás biztonságosságával kapcsolatos aggályokat sikerül 

eloszlatni, fényes jövő áll az embrionális génmódosítás előtt: ha 
élünk vele, olyan örökletes betegségek ellen vehetjük fel a harcot, 

amelyekkel szemben eddig tehetetlenek voltunk. Mások azonban úgy 

érvelnek, hogy az embriók DNS-ének manipulálásával erkölcsi 
Rubicont lépnénk át, hiszen bármilyen változtatást eszközlünk is a 

korai embrión, az a továbbiakban átadódhat az utódnemzedékekbe. 

Génszerkesztési alapok 

A génszerkesztési eljárások alapjául a nukleáznak nevezett enzimek 

szolgálnak. Ezek az enzimek meghatározott helyen elhasítják a DNS-

t, majd más enzimek közreműködésével törölnek, illetve átírnak 
szakaszokat az örökítőanyagban. E technikák közül a legújabb, és a 

jelek szerint minden eddiginél hatékonyabb a CRISPR/Cas9 néven 

ismertté vált génszerkesztési metódus, amely korábban csak 
körülményesen megoldható manipulációkat egyszeriben könnyen 

kivitelezhetővé tett. 

 

Nyolchetes emberi embrió Forrás: Wikimedia Commons 

A kutatók a CRISPR/Cas9-t és a korábbi génszerkesztési technikákat 

jelenleg a testi (tehát a szaporodásban nem közreműködő) sejtek 

módosítására használják. A kaliforniai Sangamo BioSciences cég 

például azzal kísérletezik, hogy egy régebbi, ún. cinkujj-nukleázokon 

alapuló eljárással eltávolítja a fehérvérsejtekből a HIV kötődéséhez, 

s így a vírusfertőzéshez szükséges receptorfehérje génjét. 

Petesejtek módosítása 

Ez idáig rendben is volna; az aggályok inkább a megtermékenyítetlen 

vagy megtermékenyített petesejtek módosítása körül 
összpontosulnak. Ezek a beavatkozások ugyanis érintik az ún. 

csíravonalat, vagyis a leendő ivarsejtképző sejteket is, s ennek 

folytán elvben korlátlanul továbbörökíthetők az utódokra. 

A Nature márciusi számában a Sangamo elnöke, egyben a 

washingtoni székhelyű Regeneratív Orvostudományi Szövetség első 

embere, Edward Lanphier – több rangos kollégájával együtt – arra 
szólítja fel a tudósokat, hogy tartózkodjanak az emberi embriók akár 

csupán kutatási célból végrehajtott módosításától is. A szerzők arra 

figyelmeztetnek, hogy az e téren végzett bárminemű munka könnyen 
„nem terápiás célú manipulációkba” – tegyük fel, a születendő 

gyermek szeme színének megváltoztatásába – torkollhat, s egy 

ilyesfajta „etikai kihágás” olyan széles körű felháborodást váltana ki, 
hogy a közvélemény egyhamar a testi sejtek génmódosításának 

tilalmát is kikövetelné. Ez pedig senkinek nem áll érdekében, aki 

ezen a területen dolgozik. 

 

Mesterséges megtermékenyítés Forrás: AFP/Science Photo Library 

Lanphier és munkatársai ellenérzéseiket mélyebb, kevésbé 
gyakorlati síkon is megfogalmazták. „Emberek volnánk, nem 

génmódosított patkányok, és hitünk szerint a génszerkesztés 

kiterjesztése az emberi csíravonalra alapvető erkölcsi kérdéseket vet 
fel” – írják. 

Megengedőbb álláspontok 

George Church, a Harvard Medical School (Boston, USA) 
genetikusa azok közé a tudósok közé tartozik, akik a megengedőbb 

álláspontot képviselik. Szerinte a moratóriumot csak addig indokolt 

fenntartani, amíg mindennemű biztonságossági kérdés megoldódik, 
és általános egyetértés alakul ki afelől, hogy a dolog rendjén való. 

Church az egyik szerzője annak a cikknek, amely a Nature-

kommentárra reagálva a másik vezető tudományos folyóiratban, 
a Science-ben jelent meg, és amely ugyanazokat a morális kérdéseket 

feszegeti – együtt tárgyalva őket az eljárásban rejlő gyógyítási 

potenciállal. 

Új mutációk létrehozásának veszélye 

Az egyik fő biztonságossági aggály az, hogy a nukleázok esetleg 

olyan helyeken is génmutációkat idézhetnek elő, amelyek nem 
szándékolt célpontjai a módosításnak, s így ugyan meggyógyíthatnák 

a megcélzott betegséget, ám közben „balkézről” előidézhetnének egy 

másikat. Church szerint az állatokon végzett génszerkesztési 

kísérletek ki fogják deríteni, valóban fennáll-e ez a veszély, s ha igen, 

miként lehet elkerülni. 

Saját kutatócsoportjával például sertésembriókban szerkesztik az 

immunrendszer bizonyos génjeit azzal a szándékkal, hogy az ily 

módon „humanizált” disznókból a kilökődés veszélye nélkül 
lehessen szerveket átültetni a rászoruló emberi betegekbe. 

A biztonságossággal kapcsolatban további tapasztalatokat 

szerezhetnek a kutatók az emberi testi sejtek módosításával, egyebek 
mellett a korábban említett, a Sangamo által végzett fehérvérsejt-

génszerkesztési kísérletből, amelyet HIV-fertőzött pácienseken 

végeznek. 

 

Mesterséges megtermékenyítés, lombik program, IVF Forrás: 

AFP/Science Photo Library 
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Védelem a ráktól és más betegségektől 

Church nem lát alapvető problémát a csíravonal módosításában. 

Véleménye szerint a testi sejteken végzett hasonló beavatkozás épp 
olyan mesterséges, ha úgy tetszik. Ő az embrionális génszerkesztés 

esetét hasonlónak tartja az in vitro megtermékenyítéséhez, amelyet 

szintén egész addig hevesen ellenzett a közvélemény, míg ki nem 
derült róla, hogy teljesen biztonságos. 

Hasonlóan vélekedik a Nobel-díjas genetikus, Craig Mello, a 

University of Massachusetts (Worcester, USA) professzora. 

„El tudok képzelni egy olyan távoli jövőt, ahol a csíravonal szintjén 

szerkesztett gének megvédik az embereket a ráktól, a 

cukorbetegségtől és egyéb időskori nyavalyáktól. Addig is, nem 
látom okát, miért ne használnánk az asszisztált reprodukciós 

programokból származó számfeletti embriókat, vagy az embrionális 

őssejteket kutatási célokra” – nyilatkozta. 

Legmegfelelőbb embriók kiválogatása 

Lanphier ezzel szemben arra hívja fel a figyelmet, hogy rendszerint 

még a betegségokozó géneket hordozó párok esetében is akadnak 
olyan „szerencsés” embriók, amelyek nem tartalmazzák a hibás 

génkópiát. Szerinte a rendelkezésünkre álló technológiát inkább arra 

kellene felhasználni, hogy e magas kockázatú párok – 
természetesen in vitro létrehozott – embriói közül, genetikai szűrés 

segítségével kiválogassuk a legmegfelelőbbeket, s ezeket ültessük be 

az anyaméhbe. 

„Szinte mindig akad alternatív megoldás” – utal arra Lanphier, hogy 

egy effajta embrió-válogatás helyettesíthetné a végleges genetikai 

módosítást. 

Távoli még a konszenzus 

Church ellenvetése a Lanphier által felvetett alternatívával szemben 

az, hogy azokban az esetekben, amikor egynél több gén felelős a 
betegség kialakításáért, a legtöbb embriót sajnos el kell dobni – és 

egyre több olyan betegséget ismerünk, ahol ez a helyzet. A 

génszerkesztés használatával azonban még az ilyen komplex 
problémákkal küzdő pároknak is volna esélyük egy egészséges 

embrióra. 

Mindenesetre nagyon időszerű volna összehívni a terület szakértőit 
egy konszenzuskereső konferenciára, ugyanis több, nevének 

elhallgatását kérő tudós is jelezte a Naturehírrovata munkatársainak: 

tudomásuk van olyan, jelenleg elbírálás alatt álló közleményekről, 
amelyek már a technika gyakorlati alkalmazásáról számolnak be. 

Placebo, a misztikus gyógyerő 

ORIGO 2015. 04. 17.  

A közvélekedés szerint az a hit, hogy egy szer kedvező hatással 

lesz az egészségünkre, jelentős tényező a gyógyulás során. A 

kérdés az, vajon a pozitív várakozások valóban megszüntetik 

bizonyos betegségek okát, vagy pusztán a tünetekre vannak 

jótékony hatással. 

Mi is az a placebo? 

A placebo lehet specifikus gyógyhatással nem rendelkező kémiai 
anyag, beavatkozás, külső körülmény, téves információ vagy egyéb 

ehhez hasonló. Placebohatást képes kiváltani pélául a gyógyulásban 
való hit, a gyógyító tekintélye és kommunikációja, a szerek alakja, 

mérete és színe, a protokoll rituáléja, az ismételt alkalmazás is. 

 

A placebo, a gyógyulásba vetett hit bizonyos esetekben jótékony 

hatást gyakorolhat a beteg felépülésére Forrás: Visual 

Meditation 

Az alternatív medicinát sokan placebogyógyításnak nevezik, mivel 

különféle válfajai csak pszichológiai alapon képesek hatni. A fejlett 

világban az orvostársadalom meghatározó többsége elutasítja ugyan 
a - gyakran bizarr filozófiákra épülő - alternatív megközelítéseket, 

mégsem túl ellenséges ezekkel szemben. 

 

Az alternatív medicinák jó része is a placebohatáson alapul
 Forrás: Wikimedia Commons 

Tapasztalataim szerint ennek fő oka az, hogy sokan fontosnak tartják 

az ezekkel a terápiákkal elért placebohatást, amelyet a - gyakran 
zaklatott körülmények között működő - hagyományos orvoslás 

távolról sem képes maximálisan kiaknázni.    

Placebokontroll 

Az 1960-as években vezették be a gyógyszerek tesztelésénél a 

placebokontroll alkalmazását. Innentől kezdve nem volt elegendő, ha 

egy szer csupán a nem kezelt páciensekhez képest váltott ki kedvező 
hatást, hanem a placebót meghaladó hatásossággal kellett 

rendelkeznie. A véletlenszerűen csoportokba rendezett kísérleti 

alanyokon kettős vakteszttel vizsgálják a potenciális hatóanyagot. 

 

A gyógyszerteszteknél alkalmazták először a placebovizsgálatot
 Forrás: fastcoexist.com 

Ez annyit jelent, hogy sem a vizsgálatot végzők, sem a páciensek nem 

tudják, ki kapja a valódi gyógyszert, és ki csak hatóanyag nélküli 
pirulát. Erre azért van szükség, mert mindkét fél várakozásokkal teli, 

a beteg gyógyulni akar, a kutató pedig tudományos és/vagy pénzbeli 

sikert. Az elfogultság befolyásolhatja mind a kapott eredményeket, 
mind azok értékelését. 

 



Tudományról egyszerűen  VII. évfolyam 5. szám 

  

 

 

12. oldal 

A kísérletek alapján bizonyított tény, hogy a betegek egy része a 

semmilyen hatással sem rendelkező szerektől is úgy érzi, hogy javult 

az állapota Forrás: Attila Kovacs/Attila Kovacs 

Ráadásul a vizsgálatvezető metakommunikáció útján akaratlanul is a 

betegek tudtára adhatja, ki milyen szert kap. Az olyan betegségek 

esetében, ahol már létezik hatásos terápia, a kontrollcsoportot nem 
etikus kezelés nélkül hagyni, ezért ilyenkor a már létező 

hatóanyaggal hasonlítják össze az új szert. 

A placebo élettani hatása 

A placebo hatását kétféle módon vizsgálhatjuk: tesztelhetjük, hogy a 

betegség vagy annak tünetei javulnak-e a nem kezelt páciensekhez 

képest, valamint tanulmányozhatjuk az álkezelés élettani 
folyamatokra való hatását is. Megjegyzem, ha pszichológiai hatásra 

megváltoznak egyes élettani folyamatok, az nem jelenti egyben azt 

is, hogy e változások számottevő terápiás hatást gyakorolnak. 

 

Az erős fájdalmaknál, illetve sérüléseknél lehet a legerősebb a 

placebo hatása Forrás: Andreas Lindlahr 

A legerősebb placebohatást a fájdalomra és a sérülésekre adott egyéb, 

úgynevezett akut-fázis válasz (gyulladás, láz) esetében tételezik fel. 

Az agy képes a fájdalmat csökkenteni, sőt - bizonyos szituációkban 
- akár ki is iktatni, ha a sérülés után egy fontos feladatot kell 

megoldani (ilyen lehet például vészhelyzetben a menekülés). A 

fájdalomérzékelést végző ún. nociceptív idegpályák működését az 
endogén opiátoknak nevezett anyagok (például a β-endorfin) 

szabályozzák. Számos tanulmány vizsgálta a pszichikai tényezők 
hatását a fájdalom idegi mechanizmusaira. 

A placebo mint pszichés fájdalomcsillapító 

Egy 1978-ban közölt tanulmányban Levin és munkatársai azt 
bizonyították, hogy az orvos-páciens interakció az opiátrendszert 

aktiválja, ugyanis ezek receptorainak szelektív gátlása (naloxon nevű 

szerrel) megakadályozta a placebohatás kialakulását. Egy svéd 
kutatócsoport PET- (pozitron-emissziós tomográfia) vizsgálatai arra 

a konklúzióra vezettek, hogy a placebo és az opiátok által közvetített 

fájdalomcsillapítás (analgézia) ugyanarra az idegi központra (rACC: 
rosztrális anterior cinguláris kéreg) hat, de az opiátok hatása 

erősebbnek bizonyult. 

 

Az orvos-páciens interakció is komoly hatást gyakorolhat a placebo 

kialakulására Forrás: MTI/Ujvári Sándor 

Egy másik kutatócsoport ugyancsak PET-analízissel bizonyította, 

hogy a placebohatás eredményeként növekszik az opiátok 

receptoraikhoz való kapcsolódása az egyes fájdalomközpontokban 
(rACC, inzula, NAc, azaz nucleus accumbens és DLPFC, vagyis 

dorzolaterális prefrontális kéreg), és ezzel egyidejűleg a páciensek a 

fájdalom mérséklődéséről számoltak be. 

 

A placebohatás az agy fájdalomérzékelő központjában okozhat 
változásokat Forrás: Visual Meditation 

Azt is kimutatták, hogy a kognitív funkciók ideiglenes vagy tartós 

sérülése a placeboanalgézia megszűnéséhez vezet, ami az elme 
alapvető szerepét igazolja ebben a folyamatban. Más vizsgálatok 

szerint a placebo általi fájdalomcsillapításban fontos szerepe van a 

dopaminnal kommunikáló jutalomközpontnak is. 

Bizonyos betegségeknél hatásos 

Parkinson-kórral foglalkozó szakemberek is placebo hatására 

megemelkedett dopamintermelődésről számoltak be a betegség által 
érintett agyterületen (striatum). Mások az idegsejtek megváltozott 

aktivitásmintázatát mutatták ki a striatum különböző részein. A 

fájdalomcsökkenésben és a Parkinson-kórban szenvedők motoros 
funkciójának javulásában az elvárásoknak alapvető szerepük van. 

 

A megfigyelések szerint a placebo jótékony hatással van például a 
Parkinson-kórban szenvedők motoros készségeinek javulására 

Forrás: Creaturesareteachers.co.uk 

Az immunrendszerre és a hormonális rendszerre való hatás esetében 
viszont a kondicionálás játssza a főszerepet. Ez annyit jelent, hogy a 

korábbi terápiás beavatkozások ismétlése akkor is hat, ha később 

csak álkezelést alkalmazunk. Ilyen hatást figyeltek meg például a 
vércukor, az inzulin és a kortizolhormonok szintjének változásában, 

valamint az immunszupresszióban. 
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Jótékony hatása lehet a depresszióra is Forrás: 

Photononstop/Eric Audras 

A placebót bizonyos vizsgálatok hatásosnak találták még további 
rendellenességekben: depresszió, szorongás, reumás betegségek, 

asztma, autizmus, epilepszia, szklerózis multiplex, irritábilis bél 

szindróma, erekciós diszfunkció, hányinger, migrén, 

prosztatamegnagyobbodás, ételallergia, Crohn-betegség és a reflux 

esetében.  

Viták az eredményességről 

Más közlemények azonban éppen ellenkezőleg, hatástalannak 

találták a pszichológiai tényezőket több rendellenesség esetében is. 

A legjelentősebb ezek közül Hróbjartsson és Gøtzsche a New 
England Journal of Medicine c. szaklapban 2001-ben megjelenő 

tanulmánya, amellyel hatalmas csapást mértek a placebohatás addigi 

nimbuszára. 

 

A szakmai közéletben komoly viták folynak a placebohatás 

eredményességéről Forrás: medrunch.com 

A két dán kutató – az úgynevezett metaanalízis alkalmazásával - 

alaposan megvizsgálta a korábbi, ebben a témakörben közölt 

cikkeket. E módszer egyik sajátossága, hogy először egy előszűrést 
végeznek, és - függetlenül a végkövetkeztetéstől - kizárják azokat a 

közleményeket, amelyek nem felelnek meg egy tudományos 

vizsgálat kritériumainak. A megmaradt adatokat két csoportra 
osztották: bináris (hatott vagy nem hatott) és folytonos skálát 

alkalmazókra. 

 

Hatástalan szerek is kiválthatják a placebót 

Forrás: Wikimedia Commons 

A bináris végeredményt adó kísérletek azt mutatták, hogy a 

placebokezelés nem okozott nagyobb arányú javulást a páciensek 

körében a nem kezeléshez képest, és ez a helyzet fennállt mind az 
objektív (mérhető élettani hatások), mind pedig a szubjektív 

(beszámoló alapján) módszerekkel dolgozó kísérletek esetében. 

Nincs konszenzus a placebo hatásosságáról 

A folytonos skálájú vizsgálatoknál a placebo némi hatásosságot 

mutatott, de adódott két probléma. Az egyik az volt, hogy a nagyobb 

számú vizsgálati alanyt alkalmazó kísérletekben a placebohatás 

mértéke szisztematikusan kisebb volt, mint a kis mintaszámúaknál, 

ami a statisztikai ingadozás szerepére utalhat. A másik gyanút keltő 

megfigyelés pedig az volt, hogy kizárólag a szubjektív 
beszámolókon alapuló vizsgálatok mutattak ki placebohatást. A 

szerzők levonták a konklúziót, amely szerint a placebo pusztán a 

képzeletünkre hat, de nincs jelentősége a gyógyulásban. 

 

Egyes doktorok elvetik a placebót, de egyre többen beépítik a 

terápiába 

Forrás: Photononstop/Pascal Broze 

E közlemény óriási hatást váltott ki a szakmában, meg is támadták 

azonnal, mégpedig több oldalról. A legfőbb kritika azon alapult, 

hogy a szerzők nem összevonható vizsgálatokat kezeltek együtt. 
Mások megismételték az elemzést ugyanazokkal az adatokkal, de 

eltérő eredményeket kaptak. A dán szerzőpáros azonban nem adta fel; 
4, majd 9 évvel az első cikküket követően újabb metaanalízisek 
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eredményeit tették közzé a korábbival megegyező konklúzióval: a 

placebo nem rendelkezik klinikai relevanciával. 

 

Néhány tanulmány szerint a placebo nem rendelkezik semmilyen 
klinikai relevanciával 

Forrás: MTI/Kovács Tamás 

E terület egyelőre a puhatudományok számos jellegzetességét 
mutatja, amelyekre az a legjellemzőbb, hogy nagy számban jelennek 

meg egymásnak ellentmondó és hibás módszereket alkalmazó 

közlemények. A szakma jelenleg nem jutott konszenzusra a 
placebohatás pontos klinikai jelentőségét illetően. 

Etikus és etikátlan placebo 

A különféle alternatív gyógymódok rendszerint abszurd elméletekre 
épülnek: a homeopátia zéró hatóanyag tartalmú szereknek tulajdonít 

gyógyhatást; a kiropraktika szerint a betegségeket az okozza, hogy 

csigolyaelmozdulások miatt a „veleszületett intelligencia” áramlása 
akadályozott; az akupunktúra, a reiki, valamint a prána- és az 

auragyógyászat az univerzális energiáknak a testben való 

egyensúlyhiányát okolja; a radiesztézia káros hatású energiákat 
tételez fel; a lúgosító és a méregtelenítő terápiák pedig nem létező 

problémák megoldását tűzték ki célul. 

 

Egyes gyógymódok abszurd teóriákra épülnek 

Forrás: Wikimedia Commons 

Egyes irányzatok levetkőzték ugyan miszticizmusuk egy részét, de 

még mindig küszködnek egy súlyos problémával, ami nem más, mint 

a hatástalanság. A kérdés az, hogy a mára már átkeresztelkedett 

(komplementer, integratív) medicinák által produkált placebohatás 

elfogadható-e a modern orvoslás számára. Az alternatív gyógyítást 

elvető orvosoktól gyakran kapom azt a kritikát, hogy lebecsülöm a 
placebo szerepét. Először is, tapasztalatom szerint sokan jelentősen 

túlértékelik ezt a szerepet. Másrészt, az orvos és beteg kapcsolata a 

bizalmon alapul. Ha kiderül, hogy az orvos becsapta páciensét, 
onnantól nem csupán a hamis kezelések vesztik el a hatásukat, hanem 

fennáll a veszély, hogy a hagyományos terápiákban jelenlévő 

placebohatás is elvész. 

 

Az orvosok részéről a szaktudás mellett a betegekkel kialakítandó 

empatikus kapcsolat a legfontosabb 

Forrás: Thinkstock 

A probléma egy további dimenziója, hogy ha az alternatív 

medicinának megengedjük a pusztán placebohatást kiváltani képes 

terápiák alkalmazását, akkor a hagyományos gyógyszergyáraknak is 

meg kellene adni ugyanezt a jogot. Véleményem szerint inkább el 

kellene vetni az átverésen alapuló megközelítéseket, és erősíteni a 

hagyományos gyógyításon belül azokat a módszereket, amelyek 
etikailag is elfogadható módon képesek placebohatást előidézni. A 

szaktudás mellett a betegre szánt idő és figyelem lenne a 

legfontosabb, amit tehetnénk ebben az ügyben. Persze ez nem csupán 
egy szilveszteri elhatározás kérdése, a probléma társadalmi szintű 

megoldást kíván. 

(Prof. Dr. Boldogkői Zsolt egyetemi tanár, a Szegedi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Biológiai 

Intézet igazgatójának összeállítása) 

 

Örvényekben képződő halálzónákat 

fedeztek fel az Atlanti-óceánban 

MTI2015. 05. 04. 18:42 ORIGO.HU 

Örvényekben képződő halálzónákat - oxigénben szegény, 

valóságos hal- és növénytemetőnek számító területeket - fedeztek 

fel német és kanadai kutatók az Atlanti-óceán északi részének 

trópusi vizeiben, több száz kilométerre Nyugat-Afrika partjaitól. 

A Biogeosciences című szaklapban közölt eredmények szerint a most 
felfedezett halálzónák nyugati irányba haladó örvényekben 

formálódnak, amelyek szigettel összetalálkozva tömeges 

halpusztulást okozhatnak - olvasható a ScienceDaily ismeretterjesztő 
hírportálon. 

A halálzónák az óceánok oxigénben szegény területei. A tengeri 

élőlények többsége, így a halak és a rákok számára ezek a régiók 
lakhatatlanok, és csupán bizonyos mikroorganizmusok képesek 

boldogulni ilyen feltételek között. 
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15. oldal 

 

Óceáni halálzóna (kék) az űrből Forrás: NASA Earth Observatory 

A környezetre gyakorolt káros hatásuk mellett a halálzónák komoly 

fenyegetést jelentenek a kereskedelmi halászatra is: a rendkívül 
alacsony oxigénkoncentrációt a halmezők megfogyatkozásával 

hozták összefüggésbe a Balti-tenger és a világ más részein is. 

A németországi Geomar Helmholtz Óceánkutató Központ 
munkatársaként dolgozó Johannes Karstensen, a tanulmány vezető 

kutatója szerint a halálzónákban mért oxigénszint mintegy hússzor 

alacsonyabb az Atlanti-óceán északi vizeiben eddig mért 
minimumnál, ami azt jelenti, hogy ezek a területek szinte teljesen 

oxigénmentesek és a tengeri élőlények többsége számára 

lakhatatlanok. 

Halálzónák leggyakrabban a lakott part menti területeknél alakulnak 

ki, ahol a folyókon keresztül gyakran trágya és egyéb kemikáliák 

kerülnek az óceánba, beindítva az algavirágzást. Ahogy az algák 
elhalnak, lesüllyednek a tengerfenékre és baktériumok bontják le 

őket olyan folyamatokkal, amelyhez oxigént használnak fel. 

Az óceáni áramlatok képesek a parttól távolabb szállítani ezeket az 
oxigénben szegény vizeket, de a nyílt óceánon képződő halálzónával 

ez idáig nem találkoztak a kutatók. 

Napelemes a legbizarrabb tengeri vadász 

ELTER TAMÁS2015. 05. 04. 20:18 ORIGO.HU 

A Tokiói Egyetem tengerbiológusai egyedülálló vállalkozásba 

fogtak; jeladóval és nyomásálló apró videokamerákkal szereltek 

fel hét holdhalat. A halak világának talán legfurcsább, 

nagyobbrészt rejtett életmódot folytató óriásairól a projektnek 

köszönhetően sok új érdekes adathoz jutott a tudomány. 

Malomkő a víz felszínén 

William Beebe, a neves amerikai zoológus és tengerkutató által 

idézett adoma szerint, amikor a modern rendszertan atyja, Carl Linné 

először pillantotta meg ezt a valóban nagyon furcsa monstrumot, így 
kiáltott fel:  „Molla mollium! A legnagyobb malomkő valamennyi 

között!”   

 

Sokáig úgy hitték, hogy a furcsa kinézetű hatalmas holdhal a 

világtenger leglustább hala 

Forrás: Science 

A 18. századi svéd tudós ezzel valószínűleg az állat malomkövet 

idéző kerekded formájára, és a molnárok kövéhez hasonló színére 
utalhatott latinul megfogalmazott érzelemkitörésében. Hogy így 

történt-e vagy sem ma már nem tudhatjuk, de tény és való, hogy a 

holdhal kettős nevezéktan szerinti tudományos fajneve, a Molla 
molla, latinul malomkövet jelent. 

 

A híres 18. századi svéd természettudós, Karl Linné portréja. A 

holdhal "malomkő" elnevezését  Linnének tulajdonítják 

Forrás: Origo 

 A köznyelvben a lajhár a lustaság szinonimája. Nos, ha az általában 

fürgének ismert tengeri halak lajhárját keressük, az eddig rendkívül 
lassú mozgásúnak ismert holdhal kétségkívül a dobogó legmagasabb 

fokára pályázhatna.  

 

A felszínen oldalára fordulva sütkérező holdhal. Látszólagos 
inaktivitása miatt sokáig a tengerek lajhárjának tartották 

Forrás: youtube 
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16. oldal 

A Tokiói Egyetem ichtyológusainak, Itsumi Nakamura professzor 

vezetésével elvégzett kutatása azonban úgy tűnik, megcáfolja ezt az 

eddigi igaztalan vélekedést. 

Videokamerával a szürkületi zóna éjsötét mélységeibe 

Nakamura professzor és munkatársai a Funakoshi-öbölben befogott 

hét példányra a mélységet és vízhőmérsékletet, továbbá az állatok 
testhőjét mérő műszereket szereltek, emellett néhány holdhalra apró 

nyomásálló kamerát és fényforrást is rögzítettek. 

 

A bizarr megjelenésű holdhal az óceánok szürkületi zónájába 
ereszkedve táplálkozik 

Forrás: Wikimedia Commons 

 A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy vajon mit csinálhatnak ezek 
a jámbor óriások a szürkületi, vagy tudományos szakzsargonnal, a 

bathyális zóna (200 métertől 1000 méteres vízmélységig) ember által 

felderítetlen mélységeiben. A kamerák segítségével az vált láthatóvá, 
amit a holdhalak észleltek közvetlenül maguk előtt. 

 

A hatalmas, groteszk testhez nevetségesen kis száj tartozik 

Forrás: Fishes of Australia 

A 4 és 6 napos intervallumokat átfogó megfigyelések szerint, a 

felszínen roppant lomha halak több tucat kilométeres távolságot 

tettek meg, mindez pedig ellentmond az eddig ismert 
viselkedésüknek. Az éjszakákat kivétel nélkül a felszínhez közeli 

régióban, maximum 20 méteres mélységig lehatolva töltötték el. 

 

A holdhal nappali fényben idejének 40 százalékát tölti szinte 

mozdulatlanul a felszín közvetlen közelében. Ilyenkor tölti fel testét 

hőenergiával, mielőtt a mélybe merülne 

Forrás:Thomas Ford-Hutchinson 

Világosban, főleg a magasabb napállás időszakában a holdhalak 

közvetlenül a felszín alatt, legfeljebb öt méter mélyre ereszkedve és 
az oldalukra fordulva, már-már mozdulatlanul sodortatták magukat 

az áramlatokkal. 

Napenergiával tölti fel magát lemerülés előtt 

Ez az a kép, amely eddig is ismert volt ezekről az állatokról. A 

megfigyelések szerint a nappali időszak 40%-át töltötték el ebben a 

helyzetben, és csak ezt követően merültek le a nagy mélységekbe. A 
megfigyelt példányok 200 és 800 méter közötti mélységtartományig 

ereszkedtek alá, miközben testhőmérsékletük 18-20 Celsius fokról 

12 fokra, vagy az alá süllyedt. 

 

A búvárok csak nagyon ritkán találkoznak a rendszeresen nagy 

mélységekbe alászálló holdhallal 

Forrás:BIDP Bali Diving 

A köztes „kihűlési” időszakban a holdhalak aktívan vadásztak; 

mélyvízi medúza illetve bordásmedúza (Ctenophora) valamint 
kisebb fejlábú (Cephalopoda) rajokra támadtak. További érdekes 

megfigyelés, hogy a medúzáknak kizárólag csak a fogókarjait tépték 

le. 
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A holdhalak táplálékrendjében fontos szerepet játszanak a mélyvízi 

bordásmedúzák 

Forrás: Stefan Siebert, Brown University 

A felszíni „lustálkodás” illetve oldalra fordított testhelyzetben úszás, 

valamint a lemerülés, és a nagy mélységben tartózkodás ideje 

periodicitást mutatott; ebből pedig az következik, hogy a felszínen 

lustálkodással   a holdhalak felmelegítik testüket, és hőenergiát 

akkumulálnak  ahhoz, hogy a hideg mélyvizekben  a hőtartalékaik 
felhasználásával aktívan vadászhassanak.   

 

A holdhal annak ellenére hogy ragadozó, időnként tengerifű 

legelészésével egészíti ki táplálékrendjét 

Forrás: Wikimedia Commons 

A kutatócsoport az eredményeit a Journal of Animal Ecology szaklap 

friss májusi számában tette közzé. 

Rejtett életmódot folytat a legsúlyosabb csontos hal 

A világtenger legnehezebb csontoshala (Osteichthyes) a valódi 

csontoshalak alosztályágán belül (Teleostei)  - bármilyen meglepő – 
a trópusi korallzátonyok vidékén igen gyakori, és  a búvárok által jól 

ismert, sokkal kisebb  gömb és sünhalak (Tetraodontiformes) közeli 

rokona.  

 

Apró holdhal ivadék. Az ivadékok teste még tüskés, és sokkal jobban 
emlékeztet a gömb és sünhalak testfelépítésére, mint a felnőtt 

egyedeké 

Forrás: Wikimedia Commons 

A fajt a Linnének tulajdonított „malomkő” elnevezést felhasználva, 

Kölreuter írta le, 1766-ban. A holdhal semmilyen más tengeri 

halfajhoz nem hasonlítható. Nincs farokúszója, amelynek helyén 
félkör alakú porcos képződmény található. 

 

A holdhalak legközelebbi rokonai a gömbhalfélék 

Forrás: Wikimedia Commons 

A hát és a hasúszói ezzel szemben rendkívül megnyúltak, és csaknem 
egyforma hosszúak. A holdhal groteszk megjelenését fokozza, hogy 

az állat magassága és testhossza közel egyenlő.  A holdhalak átlagos 

hossza 1,8 – 2,2 méter, súlyuk azonban eléri az 1000 
kilogrammot,  és ezzel  kiérdemelik a legsúlyosabb csontos 

hal  címét. 
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Egy 1910-ben kifogott hatalmas példány, egykorú felvételen. A 

holdhal a méretes csontoshalak közé tartozik 

Forrás: Wikimedia Commons 

Az eddig ismert legnagyobb példány 3,2 méter hosszú, és 4,4 méter 

magas volt, a testsúlya pedig 2 300 kilogrammot nyomott. A 

holdhalakat nagyon nehéz megfigyelni, mivel általában a partoktól 
távoli nyílttengeri térségben élnek, és idejük jó 

részét  búvártechnikával elérhetetlen mélységekben töltik. 

Búvárok figyelem, az Adrián is honos! 

Noha a holdhalak csak igen ritkán kerülnek a szemünk elé, valójában 

nem tekinthetők annak. Kozmopolita faj, a világon mindenütt 
előfordul a mérsékeltövi és szubtrópusi-trópusi öv tengereiben. 

Honos a Földközi-tengerben, sőt az Adriában is. 

 

A holdhal csontváza a bécsi Természettudományi Múzeumban. 

Annak ellenére hogy csontoshal, a holdhal vázában sok a porcos 
képlet 

Forrás: Wikimedia Commons 

A múltban többször megfigyelték a horvátországi Kvarner-öbölben. 

A rijekai (korábban: Fiume) tengerészeti múzeumnak gróf Szapáry 

László, a Monarchia idején Budapest közigazgatási fennhatósága alá 
tartozó Fiume kormányzója adományozott egy, az öbölben kifogott 

méretes példányt. 

Cápákat riogató medúzavadász 

Ennek a különleges tengerlakónak számos további érdekes 

tulajdonsága van.  A legtöbb csontos haltól eltérően nincs a lebegést 

szabályozó úszóhólyagja (ilyennel egyébként az állandó 
testhőmérsékletű kékúszójú tonhalak valamint a villámsebes 

kardhalfélék sem rendelkeznek),  a bőre pedig különleges éjszakai 

fényvisszaverő képességgel rendelkezik. 

 

Éjszaka a holdhal legfőbb természetes ellenségeit, a cápákat bőre 
különleges fényvisszaverő képességével riasztja el 

Forrás: Wikimedia Commons 

A holdhal teste éjszaka, a felszín közelében különös hatással veri 
vissza a holdfényt, amely elriasztja legfőbb ellenségeit, a 

cápákat.  Többnyire jelentős vízmélységekben táplálkozik, legfőbb 

zsákmányát különböző medúza és kisebb testű kalmárfajok alkotják, 
de ez a furcsa hal különleges, vegetáriánus szokásokkal is 

rendelkezik;  a Földközi-tengerben megfigyelték, hogy időnként 

kisebb vízmélységekben tengeri füvet (Zostera marina) legel az 
aljzaton. 

 

A holdhal kozmopolita faj,többek között a Földközi, és az Adriai-
tengerben is előfordul 

Forrás: Science 

Egyes területeken, főleg a Távol-keleten halásszák a húsáért. A 
légzőkészülékes búvárok számára a holdhal megpillantása 

ugyanolyan „trófeának” számít, mint a cápákkal vagy a palackorrú 

delfinekkel való víz alatti randevú. A világ egyik leghíresebb holdhal 
merülőhelye az indonéziai Bali szigetén található. 

 

 „A vágóhíd felé tartunk” – hatalmas 

károkat okoz az amazóniai erdőirtás 

2015. április 22, forrás: MNO, szerző: MA 

http://mno.hu/termeszet/www.mno.hu
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Lunae Parracho / AFP 

Egyre jelentősebb mértéket ölt az amazóniai erdőirtás, mely 

nemcsak az élővilág sokszínűségét, de a Brazília őserdeiben élő 

indiánokat is veszélyezteti. 

Az amazóniai fakitermelés mértéke az elmúlt fél év alatt az egekbe 

szökött – derül ki az IMAZON nonprofit szervezet elemzéséből, 

melyet műholdas képek alapján készítettek. Az elemzés 
augusztusban 136 százalékos, míg októberben 467 százalékos 

növekedést mutatott. „Az érték tehát több mint duplájára emelkedett” 

– magyarázta Phillip Fearnside ökológus. 

Brazíliában az erdőirtás mértéke 2013-ban kezdett növekedni, 

amikor is 29 százalékos emelkedést tapasztaltak az egy évvel 

korábbihoz képest – írja a Newscientist.com. A most kapott adatok 
azért különösen megdöbbentők, mert egy korábbi felmérés azt 

mutatta: 2004 és 2011 között 77 százalékkal csökkent a fakitermelés. 

Globális tendencia 

Fearnside több olyan tényezőt is kiemel, melyek ezekhez az 

eredményekhez vezethettek. Egyrészt megugrott a szójabab és a 

marhahús iránti kereslet a világpiacon, ez pedig a fakitermelés 
növekedését idézi elő. Emellett a brazil pénznem, a real is erősödött, 

ami ösztönözte az új mezőgazdasági projektekre irányuló 

befektetéseket. 

 

Fotó: AFP / Marie Hippenmeyer 

Fontos szerepet játszott az is, hogy 2012-ben módosították a brazil 

erdőtörvényt, mellyel többek közt amnesztiát adtak azoknak a 

gazdáknak, akik 2008 júliusa előtt illegálisan irtották az erdőket. 
„Ezzel azt közvetítik, hogy ha megsérted a törvényt, és illegálisan 

termeled ki a fákat, kegyelmet kapsz” – mondta Fearnside, hozzátéve: 

ez nagyon rossz üzenet. 

Ma van a Föld napja 

A Föld napján világszerte különféle programokkal próbálják felhívni 

a figyelmet bolygónk természeti környezetének megóvására. Az 
évfordulót hazánkban 1990 óta rendezik meg. A Föld napja 

mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod 

megváltoztatni a világot?” 

Az amazóniai erdőirtás nem egyedi eset, és egyre jelentősebb a 

globális vita, hiszen a megjelent elemzésből az is kiderül: 1990 és 

2010 között 62 százalékkal nőtt a trópusi erdők csökkenésének az 
üteme, szemben az ENSZ által kimutatott 25 százalékos 

csökkenéssel. „Az üzenet egyértelmű” – közölte Do-Hyung Kim, a 

tanulmány vezető szerzője. „Az erdőirtás mértéke fölfelé ível. Ha ez 

a tendencia folytatódik, hamarosan eltűnnek a Föld trópusi erdői” – 
magyarázta. 

Az őslakosok is fellépnek a fakitermelés ellen 

A kihalás veszélye fenyegeti a Brazília őserdeiben élő indiánok 
csoportjait. Az erdőirtás, a profitorientált üzemek megjelenése, a 

marhatenyésztés és a gyarmatosítás miatt intenzíven pusztítják az 

életterüket. Óriási veszélyt jelentenek számukra a külvilágból 
érkezők által behurcolt betegségek is: a bárányhimlő, vagy éppen a 

megfázás halálos lehet a törzsek tagjai számára. Peruban különösen 

veszélyes a helyzet, mert az indiánok lakóhelye egyben egyike a Föld 
utolsó mahagóni-lelőhelyeinek is. 

Az őslakosok különféle módokon próbálják megvédeni területüket, a 

brazíliai ka’apor törzs tagjai például megfigyelőtáborokat hoztak 
létre a favágók ellen. Tavaly szeptemberben a közösség 

harcosai tetten érték a favágókat, és megkötözték, levetkőztették, 

valamint bántalmazták őket. 

A fejlesztéseknek a helyi közösségeket kell szolgálnia 

Többéves várakozás után az a 13 ezer munduruku indián, akik a 

Tapajós folyónál, az Amazonas szívében élnek, úgy 
döntöttek,lépéseket tesznek annak érdekében, hogy rendeződjenek a 

földtulajdonnal kapcsolatos jogaik – írja a The Guardian. A vita a 

Sawré Muybu falu körüli terület miatt alakult ki, melyet a brazil 
kormány 13 éve a közösségnek ígért. A falu vezetője elmondta: 

belefáradtak abba, hogy hosszú utakat tesznek meg Brazíliavárosba, 

értelmetlenül. 

Gazdag élővilág 

Az Amazonas-medence esőerdeje a Föld egyik legnagyobb 

fajgazdagságú területe. Több mint 40 ezer növényfajnak ad otthont, 
2200 különböző hal található meg vizeiben, és 427 emlőst írtak le 

eddig. A rovarfajok számát két és fél millióra becsülik. A majmokon, 

különleges színezetű békákon kívül a nagy termetű papagájok adják 
az esőerdők jellegzetes fajait, de a jaguár vagy a leghatalmasabb 

kígyó, az átlagosan 5-6 méteres testhosszt elérő zöld anakonda is az 

Amazonas jelképének tekinthető. 

 

Munduruku őslakosok a Panalto Palace előtt Brazíliában 

Fotó: AFP / Evaristo Sa 

A föld odaítélése azért problémás, mert a kormány azt tervezi, hogy 

vízerőművet létesít a területen. Azonban az indiánok, valamint más 
hagyományos közösségek és a környezetvédők azzal érvelnek: a 

megvalósuló fejlesztéseknek a helyi közösségeket és a biológiai 

sokoldalúságot kell szolgálnia ahelyett, hogy tönkretegye ezeket. 

A világtól elzárt indián törzsek életmódját vizsgálják 

Műholdfelvételek segítenek a kutatóknak abban, hogy megóvják a 

külvilágtól jórészt elszigetelten élő indián törzseket Amazónia 
őserdeiben – derült ki egy amerikai tanulmányból. 

A tudományos közösség is egyetért ezzel az elképzeléssel. Donato 

Nobre, a világ egyik vezető légköri tudósa három hónapot töltött az 
Amazóniával kapcsolatos szakirodalom tanulmányozásával. Közölte: 

az eredményeken mélységesen megdöbbent. Az éghajlatváltozás 

http://www.newscientist.com/article/dn27056-amazon-deforestation-soars-after-a-decade-of-stability.html#.VTYKLmekxzZ
http://www.theguardian.com/world/gallery/2014/sep/09/amazon-tribes-fight-for-their-trees-in-pictures
http://www.theguardian.com/global-development/2014/dec/22/amazon-munduruku-indians-brazil-tapajos
http://mno.hu/termeszet/az-amazonas-medence-tizenot-szazaleka-kerul-vedelem-ala-1228982
http://mno.hu/termeszet/az-amazonas-medence-tizenot-szazaleka-kerul-vedelem-ala-1228982
http://mno.hu/tudomany/muholdak-segitenek-az-elszigetelt-torzsek-megovasaban-1256862
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nem jóslat, hanem éppen most történik – hangsúlyozta, hozzátéve: 

„A vágóhíd felé tartunk.” 

Nobre a The Guardiennek elmondta: véleménye szerint a vízenergiai 
terjeszkedés hatalmas hiba volt. „A gátépítés csak megnyitja az utat 

a további erdőirtások előtt, az erdők pusztulása pedig a csapadék 

mennyiségének csökkenését eredményezi. Erdők nélkül nem lesz eső. 
Mi értelme lesz akkor a gátaknak?” – teszi fel a kérdést, kiemelve: 

Brazília feladata most az, hogy újratelepítse az őshonos erdőket. 

 

Sürgősen szereznünk kell még egy Földet 

Hír24 

A bolygó nem képes olyan ütemben újratermelni az erőforrásokat, 

ahogyan az emberiség pazarolja - szó szerint a jövőnket éljük fel. Ma 
van a Föld napja. 

Az ökológiai lábnyom azt mutatja meg, hogy egyes embereknek, 

vállalkozásoknak, országoknak vagy régióknak mekkora 
földterületre és mennyi vízre van szüksége önmaga fenntartásához, a 

megtermelt hulladék elnyeletéséhez. Szántó, legelő, erdő, halászati 

területek és az épített környezet által elfoglalt területet számolják 
úgynevezett globális földhektárban. 

Másfél Föld kellene 

Ez a "mértékegység" a Föld átlagos termelékenységét jelenti egy 
hektárra lebontva. Bolygónkon ma 12,6 milliárd hektár biológiailag 

produktív föld- és tengerfelület van, amin 7,1 milliárd ember osztozik. 

Magyarul egy emberre 1,7 hektár jut. Ez pedig jelenlegi 
életszínvonalunk hosszú távú fenntartására kevés. Ötven évvel 

ezelőtt az emberiség még csak a Föld biokapacitásának 74 százalékát 

használta ki, ám 2007-re ez az arány több mint 150 százalékra nőtt. 

Fejenként 2,7 hektárra lenne szükségünk, ami jóval több, mint ami 

elérhető. Mit jelent ez? Olyan ütemben használjuk az erőforrásokat, 

amivel a természet regenerálódó képessége már nem képes lépést 
tartani. Jelenlegi életmódunk fenntartásához 1,5 Földre lenne 

szükségünk. Ehhez kapcsolódik az ökológiai túlfogyasztás napja. 

 

A magyarok is "túlfogyasztanak" 

Tavaly augusztus 19-én fogyasztottunk annyit, amit a természet saját 

megújulóképessége alapján egy év alatt újból előállítani, azaz ettől 

kezdve már a következő évi erőforrásait fogyasztottuk. A maradék 
négy és fél hónapban szó szerint a jövőnket éltük fel. 

És ez így megy évről-évre, sőt a népesség növekedésével és az egyre 

magasabb igényekkel gyorsan romlik. Ha mindenki úgy élne, mint a 

Katar lakói, 4,8 Földre lenne szükségünk, az amerikai színvonalhoz 

3,9, de a magyar szinthez sem lenne elég egyetlen bolygó. Maradjunk 

még a számoknál: egy katari ökológiai lábnyoma 12,6 globális hektár, 
egy amerikaié 7,99, egy magyaré pedig 3,7 hektár. 

Pusztítás, kihalás 

Emlékszünk? A fenntartható igény 1,7 hektár. A világátlagot a 
szegény országok húzzák le, de globális szinten a helyzet így is 

tarthatatlan. Ha kíváncsi rá, mekkora az ön személyes 

ökolábnyoma, kattintson ide és számolja ki! A legsúlyosabb 
problémát a káros anyagok okozzák: az ökológiai lábnyom felét a 

szén-dioxid gyorsan növekvő kibocsátása adja. Csökkentésével 

nemcsak fenntarthatóbb lenne a földi élet, de komoly eredményeket 

érhetnénk el a klímaváltozás megfékezésében is. Mi vagyunk a 
felelősök, mi tehetünk ellene. 

Bár már lehet, késő: felmérések szerint a következő száz évben 

eltűnik a Földről az emlősök 25 százaléka olyan „jelképes" állatokkal 
az élen, mint az elefánt, az orrszarvú, a főemlősök, a medvék vagy a 

nagymacskák. Az emberi tevékenység a madarak 13 százalékát 

sodorta végveszélybe, a hüllők 22 százalékát pusztítjuk ki, míg a 
kétéltűek 41 százalékát tüntetjük el. 

A Föld napja április 22-én természeti környezetünk megóvására hívja 

fel a figyelmet. Magyarországon 1990-ben vezették be, az ENSZ 
2009-ben ezt a napot „Földanya Nemzetközi Napjává" nyilvánította. 

 

Magyar palagáz csak a távoli jövőben? 

2015.04.23. mernokbazis.hu 

Csekély a saját tapasztalat a nem konvencionális művelési 

eljárások terén. 

A hagyományos és nem hagyományos magyarországi 
energiahordozó-vagyonok közötti eltérés a földgáznál a 

legjelentősebb - az utóbbi javára. A hagyományos gázvagyon 186,9 

milliárd köbméterre rúg, amelyből 71,8 milliárdot minősít 
kitermelhetőnek a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal. Ezzel 

szemben a nem hagyományos gázvagyon 4324,4 milliárd köbméter, 

amelyből 2386,55 milliárd a kitermelhető. A kőolaj esetében a 
hagyományos jellegű vagyon 217 millió tonna, amelyből 22,54 

millió a kitermelhető, a nem hagyományos pedig 419 millió tonna, 

amelyből 25,15 millió a kitermelhető. 

 

Szénhidrogén részmedencék (forrás: MFGI) 

Itthon alapvetően az alföldi területek jelentenek komoly potenciált, 

tehát elvileg itt számíthatunk jelentősebb nem hagyományos földgáz-
előfordulásokra. Az új technológiákkal kinyerhető gáz után 

Berettyóújfalu, Hódmezővásárhely, Balaszállás, Makó, Mindszent és 

Szabadkígyós környékén folytak kutatások, de tömött 
homokkőzetekben fekvő gázra a Derecskei-árokban és Zalában is 

lehet számítani - mondta el a Magyar Tudományos Akadémia 
Környezeti Elnöki Bizottságának legutóbbi ülésén Fancsik Tamás, a 

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) elnöke. A szakértő 

szerint a természeti adottságok alapján még további mennyiségek 

feltárására is van remény. 

Hasonlóságok és különbségek 

Miben különböznek a nem hagyományos szénhidrogének a 
hagyományosaktól? Felszínre hozott állapotukban semmiben, hiszen 

ugyanarról a földgázról, kőolajról beszélünk. A két típusú 

előfordulás abban tér el egymástól, hogy a szénhidrogénrétegek 
fölött milyen porozitású és permeabilitású kőzetek találhatóak. A 

porozitás azt jelzi, mekkora a tér a kőzet ásványai, szemcséi között, 

a permeabilitás pedig azt, hogy vannak-e csatornák, átjárók a kőzet 
anyagában. 

https://plus.google.com/117859564872932247008?rel=author
http://www.labnyom.wwf.hu/hu/index
http://mta.hu/fold_tudo_hirek/koteb-128561/
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A nem hagyományos előfordulások esetén a lerakódott szerves 
anyagokból keletkezett szénhidrogének valósággal bennragadnak a 

rendkívül alacsony áteresztőképességű, azaz alacsony porozitású és 

permeabilitású anyakőzetben. Ilyen rossz áteresztőképességű kőzet 
például a pala (márga) és a homokkő. A nem hagyományos 

előfordulás másik jellemzője, hogy az ilyen típusú lelőhely jóval 

kiterjedtebb, hiszen a szénhidrogének nem halmozódnak fel, nem 
koncentrálódnak egy olyan alacsony áteresztőképességű geológiai 

réteg, szerkezet alatt, amely meggátolná további vándorlásukat. 

Technológiai szempontból a nem hagyományos előfordulások 
legfontosabb jellemzője az, hogy rétegrepesztés nélkül nem 

termelhetők ki. A rétegrepesztési eljárás lényege, hogy a fúrólyukon 
keresztül nagy nyomáson vizet, adalékolt vizet vagy folyékony gázt 

sajtolnak a mélybe, és megrepesztik a szénhidrogént csapdába ejtő 

kőzetrétegeket. Vagyis a fúrólyuk körzetében mesterségesen 
átjárhatóbbá, porózusabbá teszik a kőzeteket, megnövelve bennük a 

közvetlenül a gázzal érintkező felületet. 

 

Szénhidrogén-lelőhelyek (forrás: MFGI) 

Sok akadályba ütközik a repesztéses kitermelés Magyarországon 

Előny, hogy a szénhidrogén-kitermelés területén nem sorvadt el a 

szakmakultúra Magyarországon. Hátrány viszont, hogy a jelenlegi 

ismereteink szerint a nagy mélységben elhelyezkedő telepek 

termeltetése nehéz és jelentős fejlesztéseket igényel. További 

szempont e szénhidrogén-lelőhelyek minősége. Tízmillió éve a 
Kárpát-medencét még a Pannon-tenger borította, amelynek utolsó 

maradványa, a kisebb tavakból álló tóvidék alig 600 ezer éve tűnt el. 

A beltenger medencéje mintegy 4-5 millió év alatt töltődött fel 
üledékkel, olyan folyóvízi és tavi hordalékkal, amelynek magas volt 

a szervesanyag-tartalma, és még jelenleg is képződik belőle a 

szénhidrogén. Magyarországon tehát geológiai értelemben véve 
fiatal szénhidrogén-tárolókkal találkozunk, amelyek mechanikai 

tulajdonságai ezért nagyon változóak, esetenként nagyon 

kedvezőtlenek. A rétegek továbbá viszonylag sok vizet tartalmaznak, 

ezért kérdéses, hogy gazdaságosan ki lehet-e termelni e hazai nem 

hagyományos szénhidrogénvagyont. 

Amennyiben viszont a nyilvántartásokban szereplő kitermelhető 

vagyon mindössze néhány százaléknyi részét minősítjük 

gazdaságosan kitermelhető mennyiségnek, akkor is 5000-9000 
milliárd forintos értékről van szó - magyarázta Fancsik Tamás. Ez 

azért fontos kérdés, mert a nem hagyományos előfordulások 

kitermelése drága. Tehát e vagyon hasznosításának előfeltétele a 
fejlett bányászati technológia alkalmazása, és a kitermelési eljárások, 

megoldások költséghatékonyabbá tétele. 

Egy repesztés története 

A kitermelésnek komoly technológiai akadályai lehetnek. Például 

Berettyóújfalu környékén a Mol foglalkozik egy homokgáz- (tight 

gas) előfordulással. A homokgáz olyan homokkőrétegben fordul elő, 
amelyben a kőzet szemcséinek mérete és eloszlása miatt nem mozog 

megfelelően. 

 

A derecskei homokgáz-kutatás és kitermelés (forrás: Mol) 

A cég Berettyóújfalu, Derecske és Földes térségében 2005-ben és 

2006-ban mélyített és tesztelt két hagyományos kutat, amit 2010-ben 
két új kutatófúrás követett. Az egyikben, a Beru-4 jelűben 2011-ben 

végeztek hidraulikus repesztést, majd 2013-2014-ben termeltetést is 

tapasztalatszerzés végett.Kiss Károly, a Mol kutatási projektjeinek 
vezetője szerint az előfordulás 3700 méteres mélységében  645 bar 

rétegnyomással találkoztak, valamint a tároló kőzet hőmérséklete is 
magas, 209 Celsius-fokos volt. A nagy nyomás és hőmérséklet a 

fúrási-repesztési technológia határát jelentik. 

A kútból az első hónapokban napi 70-72 ezer köbméter gázt 
termeltek, ám a hozam 6-8 hónap után napi 15-20 ezer köbméterre, 

másfél év után pedig napi 10-12 ezer köbméterre csökkent. A Beru-

4 2014 novemberéig összesen 14 millió köbméter gázt termelt. A 
jelenlegi peremfeltételek mellett viszont akkor lenne gazdaságos a 

termelés, ha a kútból 100 millió köbméter származna. A Beru-4 

esetében a fúrás és a repesztés összesen 5,5 milliárd forintba került. 
A továbblépésre a ferdített-vízszintes kút és a repesztés kombinációja 

adhat lehetőséget a cég értékelése szerint. 

Pápay József mérnök, akadémikus szerint Magyarországon az a fő 
probléma, hogy a nem konvencionális művelési eljárások terén 

csekély a saját tapasztalat. Az eddigi mintavételi szám, körülbelül 10-

12 nem konvencionális kút összehasonlíthatatlanul kevesebb, mint 
amennyit az Egyesült Államokban mélyítettek az utóbbi 30-35 évben. 

Egy friss összesítés szerint az USA-ban jelenleg 4,5 millió olaj- és 

gázfúrólyuk van, ebből kb. 100 ezer a nem konvencionális 

felhalmozódásokra fúrt kút. „Mindezt itthon is el lehetne sajátítani, a 

kutatások azonban pénzigényesek. A jelenlegi ismereteink alapján 

azt mondhatjuk, hogy a nem hagyományos szénhidrogének 
kitermelése Magyarországon egyelőre csupán a jövő lehetősége" - 

mondta az mta.hu kérdésére az akadémikus. 

  

Forrás: MTA 

 

http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=19361
http://mta.hu/
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Száraz lábbal lehet majd Ausztráliából 

Kínába gyalogolni 

ELTER TAMÁS 2015. 05. 03.  ORIGO.HU 

A Föld múltja és jövője a legizgalmasabb sci-fi regényeket 

meghazudtoló módon bővelkedik a különlegesebbnél 

különlegesebb, és az emberi fantázia határait feszegető 

fejezetekben. Egykor végeláthatatlan hatalmas óceánok és 

égbenyúló kiterjedt hegyláncok, őskontinensek váltak köddé a 

földtörténet drámai színpadán, hogy átadják helyüket 

mindannak, amit jelenkorként élünk meg.  De a földtörténet 

lassú, végtelen tánca még korántsem ért véget; a távoli jövő 

méhében már körvonalazódik az a másik, a maitól merőben 

eltérő új világ, amelynek csírái már itt nyiladoznak a talpunk 

alatt. 

Világ kontinensei, egyesüljetek! 

A földtudományokban az 1960-as évekre kiteljesedő lemeztektonikai 

elmélet jelentősége csak a modern fizika forradalmához, a 
kvantummechanika térnyeréséhez hasonlítható. Elsősorban az 

oceanográfia  1950-es, 60-as évekbeli  eredményei szolgáltattak 

cáfolhatatlan bizonyítékokat a lemez-tektonikai elmélet 
megalapozottságára. 

 

Alfred Wegener német geográfus kontinensvándorlási elmélete 

tekinthető a modern lemez-tektonika előfutárának 

Forrás: Wikimedia Commons 

Ennek következtében viharos gyorsasággal, alapjaiban és 

gyökeresen változtak meg szülőföldünk, a Kék Bolygó múltjával – 
és jövőjével – kapcsolatos ismereteink. Véglegesen bebizonyosodott, 

hogy nem csak a fajok, hanem a Föld sem statikus, változatlan valami; 

ugyanolyan folyamatos fejlődésen megy keresztül, mint az élővilág. 

 

Fosszilis és morfológiai bizonyítékok támasztották alá Wegener 
elméletének megalapozottságát 

Forrás: Wikimedia Commons 

A lemeztektonikai elmélet jóvoltából sikerült korábban 

értelmezhetetlen jelenségekre magyarázatot találni; Alfred Wegener 

1912-ben publikált kontinensvándorlási teóriája vezetett a 
folyamatosan születő majd megsemmisülő földrészek és óceánok 

többmilliárd éves birodalmát feltáró lemeztektonikai elmélethez. Az 

elmúlt néhány évtizedben bizonyossá vált, hogy a Föld eddigi, közel 
4,5 milliárd éves történetében legalább hét olyan időszak volt, amikor 

valamennyi szárazulat egyetlen hatalmas földrészben, úgynevezett 

szuperkontinensben egyesült. 

 

Az első bizonyítottnak tekinthető szuperkontinens a prekambriumi 
Rodinia 

Forrás: burkemuseum.org 

Ezek közül három szuperkontinens, a felfoghatatlan távoli múltba 
veszett Rodinia, az azt követő Pannotia, valamint az eddigi legutolsó 

Pángea, - amelynek széttöredezett „romjain” él a mai emberiség – 

léte már kétségkívül bizonyított tény. A legújabb kutatások szerint 
jelenleg egy újabb szuperkontinens-képződési folyamat kellős 

közepén ülünk. 

Készül az eddigi legpontosabb modellszámítás 

Egy, az UNESCO és a Nemzetközi Földtudományi Unió 

(Intertantional Union for Geological Sciences) által támogatott 

nemzetközi projekt, a Curtin Egyetem (Perth, Ausztrália) 
Földtudományi Intézetének igazgatója, Cseng Hszian Li professzor, 

valamint David Evans, a Yale Egyetem geológus professzorának 

vezetésével, az aktuális szuperkontinens képződési folyamatot 

igyekszik minden eddiginél pontosabban feltérképezni.  

 

A földkéreg soha sincs nyugalomban, a lemezek mozgása lassan de 

feltartóztathatatlanul megváltoztatja a Föld arculatát 

Forrás: USGS 

„ A projektben több száz tudós és geológushallgató vesz részt a világ 

minden tájáról az egyik legalapvetőbb földtudományi kérdés, a 
hogyan dolgozik a Föld mélye kérdésének megválaszolásában” – írta 

Li professzor az egyetem közleményében. 
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A Pangea a triász időszak derekán, 225 millió éve 

Forrás: Ronald Blakey Exhibitions/Ronald Blakey 

A kutatócsoport hatalmas, a legfrissebb tektonikai, geokronológiai, 

geodéziai és geokémiai kutatási eredményeket ötvöző adatbázis 
felhasználásával számítógépes modellszámítások alapján igyekszik 

minél pontosabban meghatározni a jelenlegi kontinensek már 

elkezdődött egyesülési folyamatának várható szakaszait és irányát, 
valamint a szuperkontinens kialakulásának időintervallumát. 

 

 

A lemeztektonikai folyamatok eredményeként egykor volt hatalmas 

óceánok semmisülnek meg, és újak születnek 

Forrás: Getty Images/(c) Kim Westerskov/Kim Westerskov 

„ Szintén vizsgáljuk a Föld belső energiájának dinamikáját, ami a 

szuperkontinens-ciklusok fő hajtóereje” – fűzte hozzá Li professzor. 
A kutatócsoport vizsgálni fogja a szuperkontinens-periódusok 

evolúcióját, illetve ezek törvényszerűségeit. 

Húszmillió év múlva gyalog kelhetünk át Afrikába 

A legutolsó szuperkontinens, a Pángea, - amely a perm-időszak (299 

millió évtől 249 millió évig) végére forrt össze egységes szárazulattá 

– széttöredezési folyamata a kréta időszak (145 millió évtől 65 millió 
évig) derekán, nagyjából 100 millió éve gyorsult fel, ennek lett az 

eredménye a mai kontinensek kialakulása. 

 

A Pangea a kréta-időszak derekán, amikor felgyorsult a 
szuperkontinens szétesése 

Forrás: Ronald Blakey Exhibitions/Ronald Blakey 

 A hatalmas masszívum szétesése során kinyílt az Atlanti-óceán, 

Afrikáról leszakadt India, illetve önálló kontinensé lett Dél-Amerika, 

az Antarktisz és Ausztrália is. Miközben India északra hatolva 
összeütközött Eurázsiával, felgyűrve a Himaláját, Afrika szintén 

északnak tartva rotációs elforduló mozgásba kezdett. 

 

A Himaláját India Eurázsiának ütközése gyűrte fel 

Forrás: misuma.org 

Az afrikai kontinens jelenleg is évi 5 milliméteres sebességgel halad 
Európa irányába, miközben a nyugatra forgása miatt, megindult 

Afrika szétdarabolódása, a  Holt-tengertől a Zambezi folyamig tartó 

kelet-afrikai nagy hasadékvölgy mentén. 

 

A kelet-afrikai nagy hasadékvölgy egy új embrionális óceán csírája 

Forrás:scottdunn.com 

Mint egykor a Pángea északi vidékén az embrionális Atlanti-óceán, 

úgy most az Afrika és az Arab-félsziget között húzódó keskeny 
tengervályú, a Vörös-tenger tekinthető egy születési fázisában lévő 

új óceán kezdeteinek.  

 

A keskeny és színpompás élővilággal rendelkező  Vörös-tenger 

lemeztektonikai értlemben óceán 

Forrás: Wikimedia Commons 

Nagyjából 20 millió év múlva Afrika összeütközik Európával, és 

sokunk kedvence, a varázslatos Földközi-tenger ezzel végleg 

bezáródva, megsemmisül. A Földközi-tenger üledékeiből Afrika 

ütközése miatt hatalmas, a mai Himalájához hasonló hegylánc fog 

felgyűrődni. 

Sok ezer kilométer széles óceánná hízik a Vörös-tenger 

A Föld mélyén folyamatosan dolgozó tektonikus erők másutt sem 

fognak lazsálni.  A ma átlagosan 160-200 kilométer széles Vörös-
tenger 20 millió év múlva már 1000 kilométer széles lesz, és egészen 

a mai afrikai nagy-tavak vidékéig fog lenyúlni. 



Tudományról egyszerűen  VII. évfolyam 5. szám 

  

 

 

24. oldal 

 

A Vörös-tenger annak a nagy törésrendszernek a része, amely 

mentén a jövőben Kelet-Afrika leszakad a kontinensről 

Forrás: Wikimedia Commons/NASA 

Kelet-Afrika a mostani Szomáliától Mozambikig hatalmas szigetként, 

vagy még inkább mikrokontinensként leszakadva ekkor már keletre 
tart a táguló Vörös-tenger hatására; 100 millió év múlva összeütközik 

az Ázsiához forrt Indonéziával. A Vörös-tenger ezekre az időkre már 

3-4000 kilométer széles, az Atlantihoz hasonló óceánná 
terebélyesedik. 

Hiába a leghatalmasabb, a halálán van 

A világtenger legnagyobb kiterjedésű óceáni medencéje, a 
peremtengerei nélküli is több mint 166 millió négyzetkilométer 

kiterjedésű Csendes-óceán (amelynek területe egymagában a 

negyedével nagyobb az összes mai kontinens területénél) impozáns 
méretei ellenére, lemeztektonikai értelemben a végét járja. 

 

A varázslatos Csendes-óceán már a bezáródási fázisában van 

Forrás: Wikimedia Commons 

A Csendes-óceán az óceánok ontológiáját (fejlődéstörténetét) leíró 

Wilson-ciklus utolsó, bezáródási fázisában van; a még jelenleg is 

erőteljesen táguló Atlanti-óceán az észak és dél-amerikai 
szárazulatokat folyamatosan nyugatra tolva, valamint Ausztrália 

északra haladva bezárják ezt a roppant nagy múltú óceáni medencét. 

Új szuperkontinens, amely megváltoztatja a földi viszonyokat 

A modellprognózisok szerint bő 200 millió év múlva az összes 

jelenlegi szárazföld ismét egyetlen szuperkontinensbe fog egyesülni. 

 

A Csendes-óceán Amerika nyugatra, és Ausztrália északra sodródása 
miatt fog bezárulni 

Forrás: Wikimedia Commons 

Az Antarktisz sorsával még nem egyértelmű a helyzet;  néhány 
modellszámítás szerint az Antarktisz is északra hatolva egyesül a 

szuperkontinenssel nagyjából az egyenlítő térségében, más modellek 

viszont nem számolnak ezzel a lehetőséggel az Antarktisz 
viszonylagos stabilitása miatt. Utóbbi modellek abból indulnak ki, 

hogy az Antarktisz körül nincsenek olyan aktív lemezhatárok, 

amelyek mentén a kontinens északra „utazhatna”. 

 

Az új szuperkontinens Amasia fantáziarajza, amely az északi féltekét 
fogja uralni 

Forrás: scitechdaily.com 

Noha ez valóban így van jelenleg,  de egyáltalán nem zárható ki, 
hogy  az eljövendő 100 millió évben megváltozik ez a helyzet. 

Mindenesetre az összes földtudományi szakember egyetért azzal, 

hogy az új szuperkontinens létrejön, és az ahhoz vezető út derekán 
járunk napjainkban. 

 

A meseszép Mediterráneum 20 millió év múlva, a Földközi-tenger 
bezáródása miatt már nem fog létezni 

Forrás: Wikimedia Commons 

A szuperkontinensek kialakulása nagyjából 5-600 millió éves 
periodicitást mutat: az első bizonyosan ismert, és mintegy 1,2 

milliárd éve keletkezett szuperkontinens, a Rodinia létének 

felfedezése óta tudjuk ezt. Az eljövendő új szuperkontinens, 
amelyet  Amasia, Novopángea, illetve Pángea Proxima néven jegyez 
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a szakirodalom, elődeitől eltérően  nem észak-keleti irányba húzódó 

szárazulat lesz, mint amilyen a Pángea volt, és nem is a déli féltekén 

terpeszkedik majd mint Rodinia, hanem az északi féltekét  fogja 
elfoglalni  a kelet-nyugati irányba  húzódó hatalmas szárazulat. 

 

A Földközi-tenger bezáródása nyomán Himalája magasságú hegység 

fog felgyűrődni a mai Dél-Európában 

Forrás: misuma.org 

Amasia létrejötte megváltoztatja a földi éghajlatot. Megszűnnek az 

észak-déli irányú nagy vertikális tengeráramlatok, amelyek 
napjainkban a hideg sarkköri vizet szállítják, és ismét létrejön egy a 

földtörténeti középkor derekán létezetthez hasonló equatoriális, 

egyenlítői köráramlás, amely miatt a meleg trópusi légtömegek a 
magas szélességi körökig juthatnak. 

 

A különböző modellek közül Amasia (felülről a második) lesz a 

legvalószínűbb formája az új szuperkontinensnek 

Forrás:Wikimedia Commons 

Afrika ütközése  miatt az Európa előterében felmagasodó új, 

Himalájaszerű hegyvonulatnak prognosztizálhatóan hasonló hatása 
lesz mint a mai Himalájának. Sok-sok millió év elteltével, az  utoljára 

az eocén-időszakot ( 55 millió évtől 34 millió évig) jellemző trópusi 

monszun éghajlat  fog ismét beköszönteni Európában. 

Széchenyi István képzelt intelmei a digitális 

korra 

2015. április 22. forrás: Magyar Nemzet, szerző: Laufer Tamás 

A mai gazdaság kísértetiesen hasonló folyamatokon megy 

keresztül, mint a XIX. század iparosításának idején. Akkor a 

technikai innovációt a gőzgép elterjedése, a vasút megjelenése és 

a manufaktúrák gyárakkal való felváltása adta, aminek 

köszönhetően a fizikai munka helyettesíthetővé vált, 

hatékonyabbá lett a szállítás, a gyártás, az építés. Lehetővé vált 

a külföldi piacra való lépés, az emberek életminősége nőtt. A 

gépek azonban egyre bonyolultabbak lettek, a létrejövő 

termékeket a munkás szakértelme helyett a gép minősége 

határozta meg, az akkori emberek jelentős részét felkészületlenül 

érte a technikai ugrás. Sokak munkája lett alárendelve gépek 

működésének, de még többen tengődtek munka nélkül a XIX. 

században. 

Ennek az időszaknak Magyarország szempontjából legjelentősebb 

gondolkodója volt gróf Széchenyi István, aki képes volt 
rendszerszinten átlátni a folyamatokat, felmérni az akkori 

Magyarország lehetőségeit, képességeit, kitörési pontjait, és végig is 

tudta vinni az ország modernizációs tervét. A Magyar Tudományos 
Akadémia alapítása mellett a folyók szabályozása, a dunai 

gőzhajózás, hengermalom építése, hídépítés, kereskedelmi bank 

alapítása is fűződik a nevéhez, de a bortermelés, sőt a selyemhernyó-
tenyésztés fejlesztése is. Hitt a gazdasági modernizációban mint a 

társadalmat előremozdító erőben, fontosnak tartotta a tőkepiacokat, 

a versenyképességet és a nemzetköziséget. 

Nem volt  – lesz 

Milyen Magyarországot szeretnénk? És mit kellene tenni azért, hogy 

ez az ország megszülessen? És a legfontosabb: hogyan? Kövesse a 

Magyar Nemzet új vitacikksorozatát! 

Élhető, modern Magyarország. Nagyon röviden fogalmazva ez az a 

hely, ahol a legtöbben élni szeretnénk. Hogy ez miképpen érhető el, 

arról beszélni kell. A hogyan ugyanis itt a legfontosabb kérdés. Erről 
szól az a vitacikksorozat, amelyet ma indított el a Magyar Nemzet: a 

különféle szakmák és hivatások jeles képviselői a hogyanra keresik 

a választ. 

Nem volt – lesz. Ez a címe új sorozatunknak, amelyben az első 

cikket Pogátsa Zoltán közgazdász jegyzi. 

Permanens ipari forradalom 

Széchenyi már nem láthatta, de a XIX. század második felében a 

gőzgép és a gyáripar fejlődését a motorizáció és az elektromosság 
újabb szintre emelte. A gazdaság örökre megváltozott. Ma már 

elképzelhetetlen a legprimitívebb vállalkozás is elektromosság vagy 

gépjárművek nélkül, nem lehetséges sem piaci, sem állami 
tevékenység az ipari forradalom eredményeinek elfogadása nélkül. 

Talán nem meglepő a következő lépés sem: az információs 

technológia, a számítástechnika, a mobilhálózatok, az internet, a 
szoftverek, a programozás a következő, elsöprő jelentőségű 

fokozatot jelentette az ipari forradalomban. Ahogyan a gőzgépről és 

az elektromosságról is vitatkoztak, úgy lehet az internetről és az 
informatikáról is vitatkozni, de egy biztos: kimaradni belőle nem 

lehet. Az is tévhit, hogy az internet a jövőt változtatja meg, ugyanis 
a 90-es évek óta velünk lévő gazdaságformáló erő nemcsak a 

médiafogyasztási szokásokat alakította át, de valójában a gazdasági 

élet szövetévé vált: nincs versenyképes üzlet, nincs hatékony 
termelés, nincs eredményes értékesítés technika nélkül. Ennek oka 

egyszerűen az, hogy van, aki használja. Ahogyan a lóval történő 

szántást választó gazda is több földet tudott művelni a kézi 
munkásnál, úgy a digitális technológiák is behozhatatlan 

versenyelőnyt jelentenek, de immár az élet minden területén. 

A legértékesebb erőforrás a jó szakember 

A modern technika nem túl gyakran említett hatása, hogy az 

eszközök előállítása és hozzáférhetősége egyre szélesebb körűvé 

válik, emellett egyre olcsóbb is lesz. Az infrastruktúra és a 
kommunikáció is univerzálissá vált, ma bárki indíthat Mátészalkáról 

is olyan vállalkozást, amely a világ 170 országába szállít termékeket. 

Annak sincs akadálya, hogy egy néhány amerikai egyetemista által 
alapított vállalkozás – a Facebook – pár év alatt a magyar reklámpiac 

meghatározó szereplője legyen úgy, hogy a cégvezető soha nem is 

járt ebben az országban – mindössze egy pulikutyáért és egy finom 
ebédért látogatott ide később. 

http://mno.hu/magyar_nemzet/
http://mno.hu/velemeny/a-gazdasagi-felzarkozas-modelljei-es-magyarorszag-1281872
http://mno.hu/velemeny/a-gazdasagi-felzarkozas-modelljei-es-magyarorszag-1281872
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A távolságok eltűnnek, az erőforrások pedig bárki által 

hozzáférhetők, így egyetlen nyersanyag maradt, ami végtelenül 

felértékelődik: a humán tőke. A jó szakember, a tehetséges 
vállalkozó, a kreatív elme és az újítóképesség lett minden ország 

legféltettebb kincse. Az elmúlt két évtizedben két olyan ország volt, 

amely mindent feltett ennek az erőforrásnak a fejlesztésére, és az 
oktatásra, valamint a technikai innováció segítésére költött rengeteg 

pénzt: ez Finnország és Dél-Korea. Mindkét ország látványos 

jelentőségre tett szert a világgazdaságban az elmúlt két évtizedben. 

Magyarország is mindig büszke volt a tudósaira. A politika részéről 

tapasztalható idegenkedés a technikától jelenthetné azt, hogy az 

informatika gazdaságformáló erővé válásával erre a büszkeségre 
kevesebb okuk lesz a magyaroknak, de a valóság az, hogy az EU 

országain belül Magyarországon az egyik legnagyobb az 

infokommunikációs vállalatok részesedése a bruttó hozzáadott 
értéken (GVA) belül: több mint 13 százalék. Foglalkoztatási oldalon 

is jelentősek az eredmények, az informatika hazánkban az egyik 

legnagyobb foglalkoztató, több mint 300 ezer dolgozó közvetlenül 
általa keresi a kenyerét. 

Németország repülőrajtot vesz 

Magyarország jó érzékkel mozdul ebbe az irányba, a magyar tudat 
jól érzi a trendeket. Pár évvel ezelőtt az internet kevesek játéka volt, 

ma már minden folyamat alapja. Pár évvel ezelőtt az informatika 

kiszolgálótevékenység volt a vállalatoknál, most minden üzleti 
folyamat részese. A globális információs hálózatok átalakítják a 

világot, nem kímélve semmit, újraszervezve az ipart, a 

mezőgazdaságot, a médiát, a marketinget, a gyártást, a termelést, a 
szolgáltatásokat, a kommunikációt és a társadalmi szabályokat is. 

Fókuszált programokkal, az akadályok elhárításával több területen 

globális jelentőségűt tud alkotni egy kis ország ambiciózus vállalata 
is. Magyarország méreténél fogva a trendeket nem képes 

meghatározni, jelenleg azonban a legfontosabb tőke a szellemi 

kapacitás, illetőleg az, hogy ki képes a mindenki számára elérhető 
elemeket a legjobban összerakni. Tovább lehet lépni, nemzetközi 

szinten is lehet kiemelkedőt alkotni, de ehhez kell egy közös, 

határozott akarat, digitális iparpolitika, digitális gazdasági stratégia. 
Enélkül a lehetőség nem válik valósággá. 

Németország önmaga kárán tanulta meg a globális gazdaság 

szabályait. Húsz évvel ezelőtt a telekommunikációs iparág 

legfejlettebb szereplőjének számított, bízott piaci pozícióiban. Szinte 

a semmiből érkeztek a távol-keleti kihívók, felpörgetve a fejlődés 

ütemét, mérnökeikkel, tudósaikkal és kereskedőikkel hamar 
lemorzsolva a kényelmes szereplőket. Húsz éve Németországban 

200 ezer ember dolgozott a telekommunikációs iparban, ma csak 20 

ezer. Az új kihívók nem szégyellik ellesni a jó praktikákat, lemásolni 
és még jobban, olcsóbban megcsinálni ugyanazt. 

A fejlődés következő ütemét már Németország sem hagyja szó nélkül: 

most az ipari gyártás, gépgyártás, autógyártás áll megdöbbentő 
változások előtt, ami a német gazdaság hajtóereje, az exportjuk fő 

eleme. Németország egységes gazdasági stratégiát hirdetett ennek a 
területnek a megújítására, amit nem előnyszerzésként, hanem a 

túlélés zálogaként értékelnek. Ipari internet vagy ipar 4.0 néven 

ismerhető meg az a diszciplína, amely a gyártásban részt vevő 
gépeket, munkadarabokat, eszközöket és rendszereket egy intelligens 

hálózatban köti össze az értéklánc teljes egészében. A gépek 

autonóm döntéseket hoznak, a logisztika önszerveződővé válik, és 
képes lesz a váratlan események kezelésére. Minden valószínűség 

szerint hamarosan a világ teljes gyárkapacitása egyetlen óriási, 

komplex hálózattá áll össze. Pontosan úgy, ahogy a virtuális térben 

ez már megtörtént. 

Skanzenország skanzengyárai 

A digitális átalakulást követően a világ iparában nem léteznek 
régifajta, a hálózatból kimaradó gyárak, ahogyan ma sincs már olyan 

üzem, ahol ne volna elektromosság. Hagyományőrző céllal 

megjelenhetnek a gyárskanzenek. Egészen új városrendezési 
koncepciók is születhetnek, kiürülhetnek azok az ipari és 

kereskedelmi parkok, amelyek abból a kényszerből épültek, hogy az 

őket üzemeltető embereknek egy helyen kell dolgozniuk. Ez legalább 
akkora meglepetés lesz a világnak, mint a folyón felfelé is gyorsan 

szállítani képes gőzhajó vagy a távíróval másodpercek alatt száz 

kilométerekre eljuttatott üzenetek. 

Mit tesz vajon ebben a helyzetben Magyarország? Mit javasolna 
most az ország sorsáért aggódó Széchenyi? Bizonyára felhívná a 

figyelmet arra, hogy a piaci verseny globálissá vált, és észrevenné, 

hogy a régió több országában is jelen lévő vállalatok képesek egy 
központból hatékonyabban ellátni a működést, mint korábban. Ennek 

semmi köze egy adott ország aktuálpolitikai helyzetéhez, egyszerűen 

a vállalatok internetet használnak, így a döntéseket egy helyen 
hozzák meg, majd sok helyen hajtják végre. Ez a jelenség a 

szolgáltatások területén a leglátványosabb, de a gyártásban is 

megtalálható. A növekedési lehetőségeket, a piacszerzést így nem 
önmagunkhoz mérve kell vizsgálni. Vietnam, Azerbajdzsán, 

Egyiptom nemcsak exportpiac, de versenytárs is lehet sok területen. 

Arra is biztosan figyelmeztetne a digitális kor Hídembere, hogy ne 
kapaszkodjunk bele olyan iparágakba, amelyekben nincs 

relevanciánk. És nem azért, mert nem tőlünk várják a kőolaj-

kitermelés vagy a tengeri hajózás megreformálását, hiszen 
Észtországot sem tekintette senki telekommunikációs újítónak, a 

Skype mégis ottani ötlet és fejlesztés. Az ok, ami miatt az 

előrelépéshez érdemes mégis a hátunk mögé nézni, nem más, mint 

hogy az innováció soha nem a technika embereitől jön, hanem 

azoktól, akik a problémákat látják. Problémát pedig az lát, aki 

dolgozik, és szakértelme van egy területen; aki kritikus, de 
gyakorlatias szemmel tud vizsgálódni. Magyarországon van múltja a 

gépgyártásnak, ma már van tapasztalatunk az autógyártást és az 

elektronikai gyártást kiszolgáló iparban, hagyományos erősségnek 
érezzük a mezőgazdaságot, minden probléma ellenére rendkívüli 

lehetőségek rejlenek az egészségügyben, és nem utolsósorban van 

referenciánk matematikában, fizikában és gyógyszergyártásban is. A 
technikai alapokon nyugvó újításokkal ezeken a területeken tudnánk 

nagyot ugrani az iparágak házasítása révén, akár középvállalatoknak 

is lenne terük világszinten meghatározó versenyzővé válni. 

Mit tenne ma Széchenyi? 

Ha a legfrissebb eredményeinket nézzük, akkor éppen ilyen 

sikerekről lehet beszámolni. A legismertebb magyar startup, a Prezi 
a Microsoft prezentációs szoftverének kihívója. Az NNG ma már 

vezető beszállító a gyári autós navigációk piacán, több tucat 

autómárkában találkozhatunk a magyar fejlesztéssel. A Balabit a már 
említett digitalizálódó vállalatirányítás területén kezd 

megkerülhetetlen IT biztonsági szállító lenni. A miskolci IND 

felvásárlását követően a globális Misys banki informatikai és 
mobilbanki kutatóbázisa lett, a világ 1800 pénzintézetéhez juthatnak 

el a borsodi programkódok. 

Közben sorba állnak már olyan szereplők is, amik most gyújtják be 
a rakétákat: van olyan magyar cég, amely kaliforniai 

szőlőültetvényekre vigyáz, hamarosan az amerikai csecsemők lázát 

egy magyar csapat vezeték nélküli szenzora mérheti folyamatosan, 
de a magyar útdíjrendszer iránt is érdeklődnek déli szomszédaink, és 

nem utolsósorban: a svájci CERN részecskegyorsítóban keletkező 
adatok biztonsági mentése is a budai hegyekben történik. Sajnos a 

példákat nem tudjuk a végtelenségig sorolni, egyelőre alig néhány 

tucat említésre méltó magyar megoldás működik. 

Pedig ezernyi probléma van a világban, ami keresi újító 

„nagyhatalmait”, de minden problémára a világ minden tájáról 

startolnak a lelkes és tehetséges innovátorok. Az iparági 
tapasztalatok mellett előnyünkre válhat, ha a 2020-ig rendelkezésre 

álló EU-s innovációs forrásokat célzottan, koncentráltan az olyan 

kiemelt célokra fordítjuk, mint például az ipari internet. Hátrány 

ugyanakkor a romokban heverő oktatási rendszer, ami minden 

gazdasági teljesítmény alapja. Itt nemcsak kemény tudásról 

beszélünk, nemcsak a szakma precíz ismeretéről, hanem az új 
módszerekre való nyitottságról, a rugalmasságról, a fejlődés, 

alkalmazkodás iránti igényről, a nyelvtudásról, a projektszemléletről 

és a csapatmunkára való készségről. Ez utóbbi nem igazán jellemző 
a magyar munkaerőre, pedig nagy szükségünk lenne olyan 

szakemberekre, akik képesek értéket, tudást, fejlődést vinni a magyar 

induló vállalkozásokba és a nemzetközi sikerekre érett 
középvállalatokba. 

A tét emelkedett 
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Ha nekünk nem sikerül, akkor másvalaki oldja meg a problémákat, 

és nem exportálni fogjuk a tudást, hanem importálni. Nem keresni 

fogunk rajta, hanem fizetni érte. Nemcsak a fejlődés lehetősége úszik 
el újra, de még kiszolgáltatottabbak leszünk, nagy árat fizetve a 

középszerűségért. „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet 

igazi hatalma. Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat stb. 
teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja. 

Igazibb súly s erő az emberi agyvelőnél nincs. Ennek több vagy 

kevesebb volta a nemzetnek több vagy kevesebb szerencséje” – írta 
1830-ban Széchenyi. S mit mondhatna ma? A tét emelkedett, a 

mondás még inkább igaz. 

A szerző az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 
Szövetsége (IVSZ) elnöke 

A SÁRGARÉPA EREDETILEG LILA 

VOLT 

HANULA ZSOLT INDEX.HU 2015.04.14. 08:59 

Milyen színű a sárgarépa? Ez aztán a hülye kérdés, hiszen a nevében 
is benne van, hogy sárga. Ha azonban 500 éve tette volna fel ezt a 

kérdést valaki, a válaszadó nem emiatt nézett volna rá furán, hanem 

mert nem értette volna a "sárgarépa" szót. A répa ugyanis akkoriban 
lila volt. A ma ismert színű változat a 17. században kezdett elterjedni, 

és ha I. Vilmos orániai hercegnek más lett volna a családneve, lehet 

hogy még ma is lila répából készül a minden iskolai menzán méltán 
közutálatnak örvendő finomfőzelék. 

A sárgarépa Perzsiából származik, a mai Afganisztán és Irán 

területén kezdték el termeszteni és fogyasztani. Eredetileg nem is a 
gyökerét, hanem a leveleit ették. Európába a mórok hozták be a 8. 

században, és gyorsan elterjedt az egész kontinensen. Ekkor a répa 

gyökerének színe többnyire lila vagy bíbor volt, néha fordultak elő 
mutáns, citromsárga és fehér példányok, amelyekből hiányzott a lila 

színt adó pigment, az antocián (ettől az anyagtól kapja például a 

színét a padlizsán is). 

Hogy ki és miért nemesítette ki először a sárga sárgarépát, azt már 

homály fedi, annyi látszik biztosnak, hogy a mutáns, fehér répát (nem 

összekeverendő a fehérrépával, ami a petrezselyem gyökere) 
keresztezték vadon élő répafajtákkal a Németalföldön, mígnem 

felbukkant a zöldség ma ismert, narancssárga verziója. Ebben az 

antocián helyett bétakarotin adja a színt. 

 

Fotó: Ullstein Bild / Europress / Getty 

Mindez nagyjából egybeesett a németalföldi szabadságharccal, és a 

független Hollandia megszületésével. A spanyol uralom elleni 

lázadás vezéralakja I. Vilmos orániai herceg volt, az Oránia-Nassau 
nemesi ház tagja. Oránia, eredetiben Oranje azt jelenti, narancssárga. 

A névben és a családi címerben is szereplő szín máig Hollandia 

nemzeti színe, bár a zászlajukban már nem szerepel, de 
hagyományosan narancssárgában játszik például a holland 

fociválogatott, aminek a beceneve - meglepetés! - Oranje. A 17. 

században a szín jelentősége ennél sokkal nagyobb volt, a 
függetlenséget és a szabadságot jelképezte a hollandok számára, 

ezért a sárga sárgarépa is hamar nagyon népszerű lett. Mellékesen ez 

a verzió édesebb és húsosabb volt, mint a régi lila, amit gyorsan ki is 
szorított a piacról. Ma már Kína a világ legnagyobb répatermelője, 

évi 16 millió tonnával, és hipszterkörökben reneszánszát éliaz újra 

felfedezett lila sárgarépa is. 

Egyébként ha már így előkerült a narancs, egy bónusz infó: vajon a 

gyümölcs kapta a nevét a színről, vagy a szín a gyümölcsről? A 

nyelvészek szerint a gyümölcs neve volt előbb, a legkorábbi 
feljegyzések szerint az 1300-as években kezdték el Európában az 

arab naranj, és a perzsa narang kifejezésekből átvett verziókat 

használni rá. A narancssárga színről viszont az 1500-as évek elejéről 
származik az első említés, addig ezt a színt sárgavörösnek (az 

óangolban például geoluread -> yellowred) nevezték az európai 

nyelvek. 

A BIZTOS HALÁLBA MERÜLT 

HÁROM CSERNOBILI BÚVÁR 

LAZA BÁLINT 2015.04.26. 07:55 

1986. április 26-án, éjjel egy óra 23 perckor felrobbant a csernobili 

atomerőmű: két robbanás következett be, az első szétzúzta a reaktor 
hűtőrendszereit, a második pedig felrobbantotta a magot, így 

radioaktív anyag jutott a környezetbe. Az így keletkező tűz három 

napig tartott, rengeteg szennyezést juttatott az atmoszférába. Ezt 
többé-kevésbé mindenki tudja. 

Van viszont egy kevésbé ismert története a katasztrófának. Tíz 

nappal az első robbanás után egy másik, az előzőnél is komolyabb 
fenyegetés is megjelent a csernobili atomerőműnél: egy 

vészhelyzetekben használt medence a robbanás szélén állt, 

ezthasználták a lángok ellen a tűzoltók. A nukleáris reakció 
moderátora ebben a típusban még grafit volt, nem pedig víz, mint a 

mai reaktorokban; ezért tudott égni, ezért kellett oltani. 

A reaktorban addigra agyag, homok és bór volt: ezeket 
helikopterekkel juttatták oda, így próbálták megfékezni a tüzet. Az 

eredmény lávaszerű anyag volt, felgyűlt a reaktormag körül,  lassan 

átégette volna magát, majdnem elérte az alatta található vizet. Ha 
odáig eljutott volna, a keletkező gőz, tömeges robbanások, az abból 

keletkező radioaktív csapadék 

Európa nagy részét radioaktív sivataggá változtatta volna. 

 

Alexei Ananenko és Valeri Bezpalov 

Az egyetlen mód, hogy megszabaduljanak ettől a víztől, az volt, ha 

kinyitják a kapukat, leeresztik a medencét. Ezt viszont csak úgy 

lehetett megoldani, hogy valaki alámerül az erősen radioaktív és 
szennyezett vízbe. A vállalkozókat szinte azonnali halál várta. 

Három férfi jelentkezett: Valerij Bezpalov és Alekszej Ananenko az 

atomerőmű mérnökei voltak, Borisz Baranov pedig szintén 
csernobili munkás. Pontosan tudták a veszélyeket, 

http://index.hu/szerzo/hanula_zsolt
http://dex.hu/x?index_tudomany_cikklink=http%3A%2F%2Fwww.carrotmuseum.co.uk%2Fhistory5.html
http://www.todayifoundout.com/index.php/2010/04/carrots-used-to-be-purple-before-the-17th-century/
http://dex.hu/x?index_tudomany_cikklink=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FI._Vilmos_or%25C3%25A1niai_herceg
http://dex.hu/x?index_tudomany_cikklink=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FHuis_Oranje-Nassau
http://dex.hu/x?index_tudomany_cikklink=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F2%2Fhi%2Fscience%2Fnature%2F1991768.stm
http://mentalfloss.com/article/29942/which-came-first-orange-color-or-orange-fruit
http://index.hu/szerzo/laza_balint
http://dex.hu/x?index_tudomany_cikklink=http%3A%2F%2Fwww.foccwestlothian.com%2Fchernobyl.html
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mégislemerültek egy alap búvárfelszereléssel és egy lámpával, hogy 

megtalálják a szelepeket. A búvároknak sikerült megtalálni a 

megfelelő szelepet, kinyitották a kapukat, és visszatértek. 

20 ezer tonna víz folyt ki. A merülés nélkül a későbbi jelentések 

szerint egyértelműen robbanás következett volna be. Valerij és 

Alekszej két héttel később haltak meg egy moszkvai kórházban, nem 
sokkal később pedig Borisz is. Alekszej halála előtt még interjút is 

adott a tévének. 

Testük magas radioaktivitása miatt lehegesztett koporsóban temették 
el őket. 

AZ ECSTASYT EGY KATOLIKUS 

PAPNAK KÖSZÖNHETI A VILÁG 

HANULA ZSOLT 2015.04.25. 11:50 

Az ecstasy a nyolcvanas évek óta népszerű szintetikus partidrog. 
Hatóanyagát, az MDMA-t (kémikusul: 3,4-metiléndioxi-N-metil-

amfetamin) 1912-ben a német Merck gyógyszergyár laborjában 

szintetizálták először, de a vegyülettel egészen a hetvenes évekig 

nemigen kezdett senki semmit. 

Ekkor fedezte fel újra Alexander Shulgin amerikai kémikus, aki 

szintén nem tartotta különösebben érdekesnek az anyagot, amíg meg 
nem hallotta az egyetemen terjedő pletykákat arról, hogy a szert 

kémikustanulók rekreációs drogként használják. Shulgin is 

kipróbálta, és rá is szokott az anyagra, amit kalóriamentes martininek 
nevezett. 

 

Fotó: Fernando Camino / Europress / Getty 

Shulgin 1977-ben megkóstoltatta egy nyugdíjas pszichiáter 

barátjával, Leo Zeff-fel, akit egészen lenyűgözött az MDMA 
pszichoaktív hatása, annyira, hogy vissza is tért az aktív praxishoz, 

és a szert elkezdte a páciensein használni. Ő úgy nevezte, a lélek 

penicillinje. Pár év alatt az MDMA elterjedt az amerikai 
pszichiáterek között, akik jó hatásfokkal alkalmazták emocionálisan 

elzárkózó páciensek megközelítésére, párterápiában, poszt-

traumatikus stressz kezelésében, súlyos depressziós betegeknél. 
Mivel a pszichiáterek tartottak attól, hogy az LSD-hez és a 

meszkalinhoz hasonlóan a szer kijut az utcára, és végül betiltják, 

igyekeztek titokban tartani a használatát. A nyolcvanas évek elejére 
így is egy 4000 fős pszichiáter-hálózat használta az MDMA-t, 

aminek akkoriban Adam volt a neve. A páciensek természetesen nem 

tudták, mit szednek. 

A pszichiátereknek az MDMA-t eleinte az úgynevezett bostoni 

csoport gyártotta, ez a keleti part elitegyetemeiről, főleg a Harvardról 

és az MIT-ről verbuválódott professzorok titkos csapata volt. Ezek 
az elismert kémikusok senkitől sem zavartatva állíthatták elő a drogot 

a laborjaikban. Még azzal is megpróbálkoztak, hogy a New York-i 

partikultúrában MDMA-ra cseréljék le az akkori divatdrogokat, a 
kokaint és a heroint - ugyanis úgy gondolták, hogy az ő anyaguk 

sokkal kevésbé káros az egészségre. A kereslet az MDMA-ra egyre 

nőtt, ezért a bostoni csoport mellett létrejött egy második gyártó-
terjesztő központ, a texasi. 

És itt jön a képbe mai sztorink címszereplője, Michael Clegg atya, 

gyakorló katolikus pap Dallasból. 

Clegg a texasi csoport tagja, később vezetője volt, és egészen 
lenyűgözte az MDMA hatása, spirituális élményt kapott tőle, azt 

mondta, olyan volt, mintha Mózes szavait hallaná a Sínai-hegyről. 

Clegg úgy gondolta, ez az élmény mindenkit közelebb hoz majd 
Istenhez, és a csoport eredeti szabályait felrúgva elkezdte fűnek-

fának osztogatni a tablettákat. Aminek egyébként ő adta az ecstasy 

nevet, saját magát pedig az ecstasy misszionáriusának tartotta. 

A kereslet persze berobbant, ahogy Dallas városa rákapott a drogra, 

így Clegg egy idő után már pénzt kért a szerért, hogy a gyártás 

költségét fedezze. Clegg pár év alatt milliomos lett az ecstasyból, ami 
legális szernek minősült, így a dallasi éjszakai klubokban legálisan 

lehetett a pultnál vásárolni, de volt egész Texasból hívható telefonos 

rendelőszolgálat is rá. 1984-ben Clegg csoportja 500 ezer tablettányi 
ecstasytterített csak Dallasban. 

A kormányzat lassan reagált, de akkor rendesen bepánikolt. 1985-

ben tiltólistára tették az ecstasyt, a terjesztés büntetése azonos adagok 
mellett tízszer súlyosabb volt a heroinénál. 2001-ben aztán 

pszichiátriai kezelésekre újra legálissá tették, nagyon szigorú 

szabályozás mellett. Michael Clegget, a papból lett nagypályás 
drogdílertlecsukták, két évet ült egy floridai börtönben. A rács 

mögött újra megvilágosodott, megváltoztatta a nevét, és a 

szabadulása óta Satyam Nadeem néven könyveket ír spiritualitásról, 
a lélek útkereséséről, reinkarnációról, bölcsességről, karmáról, Isten 

kereséséről és megtalálásáról. 

 

Fotó: Eleanor Lindsay Finn/PYMCA / Europress / Getty 

Az ecstasy, illetve az MDMA ma a világon az ötödik legtöbbet 
fogyasztott drog, az alkohol, a nikotin, a koffein és a marihuána 

mögött. 

MÉG HOGY A GRAND THEFT AUTO 

VESZÉLYES A GYEREKEKRE! 

HANULA ZSOLT 2015.04.24. 10:30 

Évek óta rendszeresen visszatérő hír a médiában, hogy veszélyes 

gyerekjátékokat foglaltak le, vontak ki a forgalomból, nem is 

beszélve az évtizedes vitáról azzal kapcsolatban, hogy az erőszakos 
videojátékok veszélyesek-e a gyerekekre, vagy sem. Mutatunk egy 

példát arra, hogy fél évszázad mennyire meg tudja változtatni, mit 

tartunk veszélyesnek: az ötvenes évek Amerikájában bukkant fel, 

teljesen legálisan (bár nem túl nagy sikerrel) a játékpiacon a Gilbert 

Atomic Energy Lab című minilabor. Ez nagyjából olyan volt, mint a 

mai tudományos játékos-oktató készletek, amiket minden szülő 
előszeretettel vesz a kisiskolás gyerekének, hogy az megszeresse a 

tudományt. 

http://articles.philly.com/1986-05-16/news/26049997_1_nuclear-reactor-chernobyl-tass
http://index.hu/szerzo/hanula_zsolt
http://www.colorsmagazine.com/stories/magazine/83/story/take-your-love-to-a-higher-level
http://playboysfw.kinja.com/whats-inside-your-mdma-its-not-what-you-think-1450868447
http://www.scribd.com/doc/7782442/The-History-of-Ecstasy#scribd
http://dex.hu/x?index_tudomany_cikklink=http%3A%2F%2Fthedea.org%2Fdrughistory.html
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Fotó: orau.org 

Kivéve, hogy a Gilbert-laborban igazi uránminták, és különféle 

radioaktív izotópok voltak. Többek között polónium-210. Rémlik 
valahonnan ez a név? Segítünk: 2006-ban ezzel mérgezték meg a 

nyugatra dezertált KGB-ügynök Alexander Litvinyenkót. 

Az AC Gilbert Company a XX. század elejétől egészen az 1960-as 
évekig Amerika legnagyobb játékgyártói közé tartozott. A cég a 

oktatójátékokra specializálódott, a sikerét az Erector Set című 

hídépítő játékkal alapozta meg. Gyártottak még gyerekeknek szánt 
játékmikroszkópokat, modellvasutakat, és egy csomó kémiai-fizikai 

minilabort, amelyek mindenféle kísérletekkel vezették be a 

gyerekeket a tudomány világába. Ezek között már akadt pár, mai 
szemmel nézve hajmeresztő darab, mint például a Gilbert Kaster Kit, 

amelyben játékkatonákat lehetett önteni 200 fokra felhevített, 

folyékony ólomból. Az 1951-ben megjelent Atomic Energy Lab 
azonban még ezt is felülmúlta. 

A játék az atomenergiát, és az atomfizikát próbálta megértetni és 

megszerettetni a gyerekekkel. Volt benne elektroszkóp, Geiger-
Müller számláló, ködkamra, különféle műszerek, atommodellek, 

képregényes útmutató a magfizikához, és még 

 négy urántartalmú ércminta, 

 ólom-210-es és polónium-210-es izotópok az 
alfarészecskék megfigyeléséhez, 

 ruténium-106 izotóp a bétarészecskékhez, 

 cink-65 izotóp a gammasugárzás vizsgálatához. 

A dobozban volt még egy figyelmeztetés, hogy a radioaktív források 

1-50 év alatt lebomlanak, de ha ez megtörténne, a cég küld 
cseremintákat, csak a mellékelt megrendelőlapot kell kitölteni és 

elküldeni hozzá. 

A játék csak egy évig volt a piacon, 1952-től már nem gyártották. 
Nem azért, mert irtózatos botrány támadt volna abból, hogy mennyire 

veszélyes (a cég minden engedélyt megkapott rá, a kor biztonsági 

követelményeinek tökéletesen megfelelt – és rendeltetésszerű 
használat mellett valóban nem volt veszélyes). Egyszerűen 

megbukott a piacon, mert nagyon drága volt. Az 50 dolláros ár az 

inflációt számba véve ma nagyjából 470-nek, vagyis 130 ezer 
forintnak felel meg. 

Két ember évente egymilliárd fát tud 

elültetni 

INDEX 2015.04.27.  

Ipari méretű erdősítési programot akar indítani a NASA egykori 
mérnöke, Lauren Fletcher, aki szerint drónokkal évente egymilliárd 

magot lehet célba juttatni. Jó volna, ha ez tényleg így működne, mert 

minden évben 26 milliárd fát vágnak ki világszerte, és csak 15 

milliárdot ültetnek újra. 

 

Fotó: biocarbonengineering.com 

A BioCarbon nevű vállalat természetesen nem csak annyit tesz, hogy 

drónokkal leszór egy zsáknyi magot a földre, és lesz ami lesz, mert 
ez nem túl eredményes. A drónokkal először felmérik a terepet, és 

kiválasztják azokat a területeket, amelyek alkalmasak az erdősítésre. 

A következő körben egy magokat és növekedést serkentő 
tápanyagokat tartalmazó lövedéket lőnek bele a talajba. 

Fletcher szerint a módszer nem olyan alapos, mint amikor kézzel 

ültetnek, de sokkal gyorsabb. Számításai szerint két operátor, 
fejenként több drónt is irányítva, naponta akár 36 000 fát is el tud 

ültetni, a hagyományos módszer árának 15 százalékáért. 

 

Fotó: biocarbonengineering.com 

A vállalat abban bízik, hogy nyár végére elkészül a teljesen 

működőképes prototípusuk, amivel zöldellő erdőket lőhetnek a kopár 
pusztaságokra. 
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