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Gravitációs hullámok: egyszerre három 

világraszóló felfedezés a fizikában 

2016. FEBRUÁR 11. MTA 

Összeütközött két fekete lyuk egy messzi galaxisban. Az esemény során 

korábban soha nem látott mennyiségű energia szabadult fel. A háromezer 

szupernóva-robbanásnak megfelelő energiát az Einstein által száz éve 

megjósolt gravitációs hullámok vitték el, amelyeket most először sikerült 

közvetlenül érzékelni, és amelyek pontosan kirajzolták az ütközés drámai 

körülményeit. 

Felfedezték a gravitációs hullámokat. Az egyszerű mondat mögött egy 

százéves elmélet, több évtizedes műszerfejlesztés és több mint egymilliárd 
dolláros befektetés áll. A világegyetem jobb megértését segítő, alapvető 

eredmény született a tudományban, az alapkutatás látványos sikeréről van szó. 

Az MTA Székházában 2016. február 11-én tartott sajtótájékoztató képei ide 

kattintva tekinthetők meg. 

A felfedezést a LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) 

elnevezésű nemzetközi tudományos együttműködés tette. A LIGO mindkét 
gravitációshullám-detektora ugyanabban az időpontban ugyanazt a jelet 

érzékelte (24-es jel/zaj szinttel). A detektorok érzékenységét 2015-ben 

jelentősen megnövelték, és azok szinte azonnal érzékelték a jelet 2015 
szeptemberében. 

 

A LIGO hanfordi (balra) és livingstoni létesítménye (forrás: 

Caltech/MIT/LIGO Lab) 

A gravitációs hullámok megfigyelése új ablakot nyit a világegyetemre: 

korábban soha nem látott eseményeket figyelhetünk meg. Ezt már a mostani 

adatok is fényesen bizonyítják. 

A gravitációs hullámokat 2015. szeptember 14-én, magyar idő szerint délelőtt 

10 óra 51 perckor (9:51 UTC) észlelte a Laser Interferometer Gravitational-

wave Observatory (LIGO) mindkét detektora, amelyek az amerikai egyesült 
államokbeli Livingstonban (Louisana állam) és Hanfordban (Washington 

állam) találhatók. A LIGO obszervatóriumokat a National Science Foundation 

(NSF) finanszírozza, a tervezésüket, megépítésüket, és működtetésüket a 
Caltech és MIT egyetemek végezték. A felfedezést bemutató szakcikket a 

Physical Review Letters folyóirat fogadta el közlésre. 

Háromezer szupernóva energiája 

A detektorok által érzékelt gravitációs hullámok forrása két fekete lyuk 

összeütközése és összeolvadása volt egy a Földtől 1,2 milliárd fényévnyire 

lévő galaxisban. Az eredeti fekete lyukak tömege 29, illetve 36 naptömeg volt, 
az összeolvadásukkal keletkezett objektumé azonban csak 62 naptömeg. 

http://mta.hu/tudomany_hirei/gravitacios-hullamok-egyszerre-harom-vilagraszolo-felfedezes-a-fizikaban-105959
https://www.flickr.com/photos/mtasajto/albums/72157662219465534
https://www.flickr.com/photos/mtasajto/albums/72157662219465534
https://ligo.caltech.edu/
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A fenti animáció azt szimulálja, hogy a most detektált gravitációs hullámok 
forrásául szolgáló fekete lyukak hogy néztek volna ki, ha azokat a fekete 

lyukaktól nem messze szemléltük volna. A fekete lyukakon nem látunk át, sőt 

beléjük sem, és oly mértékben görbítik a körülöttük lévő teret, hogy gravitációs 

lencsehatásuk szembetűnő. A mögöttük lévő csillagok fénye a fekete lyukak 

mellett elhaladva nagymértékben eltérül, mintha mozgó, vastag lencséken 

keresztül néznénk az eget. Forrás: LIGO 

Ez azt jelenti, hogy 3 naptömegnyi anyag alakult energiává, méghozzá a 

másodperc törtrésze alatt. Az eseményben felszabadult energia háromezer 

tipikus szupernóva-robbanás energiájával egyenlő, vagy egy másik hasonlattal: 
4500-szor több, mint amit a Nap egész élete során (kb. 10 milliárd év alatt) 

kisugároz. Ezzel ez a legnagyobb energiájú észlelt esemény a csillagászat 

történetében. 

 

Ez az ábra a LIGO és a VIRGO együttműködéseknek a Physical Review 

Lettersben most megjelentetett cikkéből származik, és azt mutatja, hogy a 
LIGO két detektora az amerikai Hanfordban (balra) és Livingstonban (jobbra) 

pontosan milyen jelet észlelt 2015. szeptember 14-én. A legfelső sorban a 

nyers jelek vannak (pirossal a hanfordi, kékkel a livingstoni), alattuk a zajtól 
megtisztított jel látható, azután külön a zaj. Az alsó sorban a jelek spektruma 

látható frekvencia-idő ábrán. A jobb felső ábrán a livingstoni és hanfordi jelek 

együtt látszanak, 6,9 ezredmásodperc eltolással egymáson, ennyi volt ugyanis 
a két érkezési idő közötti különbség. A második sorban lévő, „tiszta” jelekre 

szürke sávval rá van rajzolva a két összeolvadó fekete lyuk által keltett, várható, 

elméleti úton számított jelalak. Megdöbbentő az egyezés! 

Fekete lyukak őrült tánca 

http://www.ligo.org/
https://www.ego-gw.it/public/virgo/virgo.aspx
https://youtu.be/HOeGVrm8ZFE
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Az esemény alaposan „megrázta” a téridőt, és a gigantikus mennyiségű 
energiát gravitációs hullámok szállították el (a forrásnak nincs 

elektromágneses sugárzást kibocsátó párja). Az észlelt hullámok jellemzőiből 

az is kiolvasható, hogy a két fekete lyuk összeolvadása drámaian gyors 
folyamat volt. Miután évmilliókig kerülgették egymást, az utolsó nyolc 

keringést mindössze 0,2 másodperc alatt tették meg, a legutolsó keringésre 

pedig már csak 1/150 másodperc kellett. Az összeolvadás pillanata előtt, az 
eseményhorizontok találkozásánál a két objektum távolsága 210 kilométer volt. 

 

Itt a felső sorban a két fekete lyuk összeolvadásának három fázisa látható: az 

egymás körüli keringés, az összeolvadás pillanata és a „lecsengés” folyamata, 
amikor az egyesült fekete lyuk még nem teljesen gömbszerű, és még bocsát ki 

gravitációs hullámokat. A második sorban a jelalak látszik, az alsó részen 

pedig a két fekete lyuk távolsága (csökkenő szürke vonallal, a fekete lyukak 

sugarának mértékében), illetve sebessége (növekvő zöld vonal, a fénysebesség 
mértékegységében). 

Magyar részvétel 

Az eredményekhez magyar kutatók is hozzájárultak, mint ahogyan ez sok más 
tudományterületen is gyakori. Több magyar kutatócsoport is része a LIGO 

Tudományos Együttműködésnek, amely a felfedezést tette. A hazai munka 

oroszlánrészét a Frei Zsolt által irányított, 2007-ben létrejött Eötvös Gravity 

Research Group kutatócsoport végezte, amelyben akadémiai és egyetemi 

kutatók is dolgoznak, és amelynek működését az MTA, az NKFIH, az ELTE, 

a Szegedi Tudományegyetem és az MTA Atomki is támogatta. A csoport 
működéséről itt olvashat részletesen. 

 

Frei Zsolt és kollégái a gravitációshullám-kutatásban: Nagy Dávid (ATOMKI), 
Bécsy Bence (ELTE), Molnár József (ATMOKI), Dálya Gergely (ELTE), 

Fenyvesi Edit (ATOMKI), Gondán László, Raffai Péter, Frei Zsolt, Szölgyén 

Ákos (ELTE) 

http://mta.hu/tudomany_hirei/masfele-fizikat-latunk-majd-frei-zsolt-a-gravitacios-hullamok-kutatasarol-105867
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Ugyancsak meg kell említeni az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontot, 

amelynek munkatársai nem közvetlenül a LIGO, hanem a közös LIGO-
VIRGO adatfeldolgozásban vettek részt. A magyar kutatók részvételéről a 

hivatalos. A hivatalos sajtóanyag erre a széljegyzetre kattintva tölthető le PDF 

formátumban sajtóanyagban olvashat részleteket. 

Új ablak nyílt az univerzumra 

Frei Zsolt, az Eötvös Gravity Research Group vezetője az mta.hu-nak 

elmondta: a mostani bejelentésben legalább három világraszóló felfedezés 
rejlik. Először is végre direkt módon érzékeltük a gravitációs hullámokat. 

Másodszor: először van közvetlen megfigyelésünk arról, hogy feketelyuk-

párok valóban léteznek, és belátható időn belül össze is olvadnak. Végül a 
természetben ilyen nagy energiájú folyamatot korábban még soha nem 

észleltünk. 

„Asztrofizikusként bizakodva nézek a jövőbe, amikor rendszeresen tudunk 

majd ilyen gravitációs hullámokat észlelni és az új eszközzel asztrofizikai 

megfigyeléseket végezni. Új ablakot nyitottunk az univerzumra, hiszen eddig 
csak az elektromágneses kölcsönhatás alapján figyelhettük meg az eget – 

ugyanis a fény, de a rádióhullámok vagy a röntgensugárzás is ennek különböző 

megnyilvánulási formái. Mostantól olyan jelenségeket is észlelünk majd, 
amelyeket elektromágneses alapon nem lehetett megfigyelni, mint amilyen a 

fekete lyukak összeolvadása” – mondta el a szakember. 

Frei Zsolt hangsúlyozta: nagy öröm számára, hogy magyar kutatók is 
hozzájárultak a LIGO működéséhez. „Kiemelném Raffai Péter kollégámat az 

ELTE-ről, aki az adatfeldolgozási munkát irányítja csoportunkban, vagy 

Gergely Lászlót, aki a Szegedi Tudományegyetemen a mi csoportunktól 
különválva nemrégen önálló csoportot alakított, és az összeolvadó fekete 

lyukak által keltett jelformákat tanulmányozza. Az MTA Atomki kutatói 

segítettek a detektor fejlesztésében, és jelentős az MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpont Vasúth Mátyás által vezetett kutatócsoportjának hozzájárulása 

is az európai VIRGO detektor működtetéséhez” – mondta. 

 

Az animáción az látható, hogy az összeolvadás során milyen mértékben 
görbítik meg a teret a fekete lyukak, illetve milyen mértékben keltenek 

gravitációs hullámokat. Kezdetben csak a fekete lyukak körül (alatt) látható 

nagy görbület, a keringés vége felé már egymással átfed a két fekete lyuk 
hatása, majd az összeolvadás pillanatában hatalmasat „rántanak” a tér hálóján: 

ebben a pillanatban keltik a legerősebb gravitációs hullámokat. Az animáció 

végén fentről láthatjuk a távozó gravitációs hullámokat és a visszamaradó, már 
„csendes” fekete lyukat. Forrás: LIGO 

További Információ A LIGO magyar nyelvű honlapja: http://ligo.elte.hu/ 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Frei Zsolt csoportvezető, Eötvös Gravity 
Research Group LSC tagcsoport +36 1 372 2767  

frei@alcyone.elte.hu  Web: http://egrg.elte.hu  

A nagy védőoltás-hazugság 

DR. BOLDOGKŐI ZSOLT 2016.03.03. origo.hu 

http://mta.hu/data/dokumentumok/sajtokozlemenyek/20160211_LIGO_gravitacios_hullamok_magyar_sajtokozlemeny.pdf
http://mta.hu/data/dokumentumok/sajtokozlemenyek/20160211_LIGO_gravitacios_hullamok_magyar_sajtokozlemeny.pdf
http://ligo.elte.hu/
mailto:frei@alcyone.elte.hu
http://egrg.elte.hu/
https://youtu.be/dyPJX6HURtI
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Andrew Wakefield önös érdekek mentén írt, és közönséges csalásnak 

bizonyult tanulmányának hatására indult el a ma már világszerte 

elterjedt védőoltás ellenes mozgalom. 

Futótűzként terjedt szét a hamis hír a világban 

Éppen 18 éve jelent meg Andrew Wakefield és 12 szerzőtárásának cikke a 

nagy presztízsű orvosi szaklapban, a Lancet-ban, amely azt állította, hogy 

az MMR vakcina autizmust és súlyos vastagbélgyulladást okoz. Ez a vakcina 

három vírus kórokozó ellen véd, melyek a kanyaró, a mumpsz és a rubeola 

betegségeket okozzák. 

 

Dr. Andrew Wakefield Forrás: At Academic Integrity Found. 

E közlemény volt az első, amely a veszélyesség vádját ragasztotta a 

védőoltásokra. Nagyot is robbant a hír, angliai epicentrumából futótűzként 
terjedt szét szerte a világon. A témát évekig címlap-sztoriként tálalta a sajtó, 

elültetvén ezáltal a kétely magvát a széles közvéleményben. Az oltásellenesség 

virága azonban a hazugság talaján fogant. Kiderült ugyanis, hogy a 
sebészdoktor meghamisította a jegyzőkönyveit. Két fő indoka volt erre. 

 

Autista gyermek. Az autizmus olyan idegi-fejlődési rendellenesség, ami 

abnormális viselkedési mintázatokban, csökkent kommunikációs képességebn 
és beilleszkedési zavarokban nyilvánul meg. Pontos okai jelenleg sem feltártak 

még Forrás: Lifehack 

Az egyik az, hogy egy autista gyermekek szüleit képviselő ügyvéd jelentős 
összeget fizetett neki a „pozitív” eredményekért. Ha ugyanis kiderül, hogy az 

autizmust a védőoltás okozta, akkor a szülők jelentős kártérítésre számíthattak 

volna a vakcinagyártó cégtől. 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-0/abstract
http://www.c3.hu/~oltinfo/betmmr.htm
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Dr. Wakefield tanulmánya azt sugallta, hogy a védőoltás okozta az autizmust

 Forrás: Thinkstock 

A másik, talán fontosabb indok az lehetett, hogy Wakefield már a cikke előtt 
kilenc hónappal szabadalmi kérvényt nyújtott be egy saját fejlesztésű 

egykomponensű kanyaró-ellenes vakcinára, magyarán ki akarta ütni az 

ellenfelet, az akkor már 10 éve a brit piacon lévő MMR vakcinát. 

A globális oltásellenes mozgalom középkori túlélési esélyekhez vezethet 

A leleplező sztorit egy oknyomozó újságírónak, Brian Deer-nek köszönhetjük, 

aki 2004-ben, hosszas kutatás után, feltárta e visszataszító történet részleteit. 

Az ominózus cikk társszerzői egyesével töröltették magukat a szerzői listáról, 

míg végül a Lancet visszavonta a publikációt. 

 

Brian Deer oknyomozó újságíró, aki leleplezte a csalást Forrás: 

Youtube 

Az autizmus járványt vizionáló Wakefield ezt követően sem adta fel misszióját, 

évekig terjesztette tovább szívós rögeszméjét, pedig óriási számú pácienseket 

vizsgáló tanulmányok bizonyították már akkor is, hogy az MMR és egyéb 

vakcinázás olyan alacsony szintű kockázatot jelent, hogy lényegében 
veszélytelennek tekinthetjük őket. Valójában, a dolognak éppen az ellenkezője 

igaz, a védőoltások megóvnak bennünket a valóban veszélyes kórokozókkal 

szemben. „Hála” Wakefield-nek, mára egy globális oltásellenes mozgalom 
alakult ki, sok országban erős átfedésben az alternatív orvoslás egyes ágaival, 

például a homeopátiával. 

http://luckylosing.com/2011/08/08/andrew-wakefield-and-the-mmr-fraud-science-betrayed/
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A leleplezett csalás ellenére is, Wakefield doktor publikácójának hatására 

indult útjára a globális védőoltás ellenes mozgalom Forrás: AFP/Joe 
Raedle 

Mostanában több, mára legyőzöttnek vélt betegség, pl. kanyaró és 

szamárköhögés járvány ütötte fel a fejét a fejlett országokban. Egyelőre csak 

lokális, helyi szintű járványokról van szó, az oltatlanokat ugyanis védi az ún. 

nyájimmunitás, melyet a vakcinázott személyek biztosítanak. Ha azonban az 

oltatlanok aránya elér egy kritikus szintet, e védelem megszűnik, s 
gyermekeink újra középkori túlélési esélyekkel nézhetnek majd szembe. Ha az 

ész erejére hatni nem lehet, a törvény erejét kellene bevetni, például, hogy az 

alábbi szavak orvos száját ne hagyhassák el többé nyilvánosan: itt. 

(A szerző az MTA akadémiai doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, a Szegedi 

Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója) 

Robban-e vagy ömlik, ez itt a kérdés! 

ORIGO 2016.02.14.  

A Nápolyi-öböl környékén élők, vagy más, szunnyadó vulkánok tövében 

fekvő települések lakói számára szó szerint élet-halál kérdése lehet, hogy 

mikor ébred fel a pusztításra kész alvó óriás. A vulkanológia egyik 

legfontosabb feladata,megpróbálni kellő időben előrejelezni a tűzhányó 

aktivitását, és ezzel megelőzni egy esetleges tömeges katasztrófát. 

Az elmúlt napokban kétszer is erőteljes kitörés zajlott a guatemalai Santiaguito 

lávadómcsoport (Santa Maria vulkán) Caliente kúpján. A kitörések nem sok 
előjellel, egyik pillanatról a másikra következtek be és a mintegy 2 kilométer 

magasra emelkedő vulkáni hamufelhő alján polipkarszerűen zúdultak le a 

piroklaszt-árak. 

E kitörések egy viszonylag hosszabb nyugalmi időszak után következtek be, 

akárcsak a japán Kagoshima közelében lévő Sakurajima tűzhányó esetében.  

 

A robbanásos vulkánkitörések a természet legfélelmetesebb jelenségei közé 

tartoznak Forrás: Alex Vidal Brecas 

Ez az utóbbi, amúgy hiperaktív vulkán szeptember vége óta szunyókált, az 
ilyen hosszú ideig tartó csend szokatlan volt, és aztán február 5-én ébredt fel. 

Ráadásul a tőle megszokott látványos módon: hatalmas hanghatás közben izzó 

lávacafatok repültek magasra ki a Showa kráterből, a sűrű vulkáni 
hamufelhőben pedig villámok cikáztak. 

http://www.vntv.hu/2016/02/oltasdiktatura/
http://volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=342030
http://giphy.com/gifs/erupcion-volcan-santiaguito-07022016-26FPv0EQFtsTzQ7fi?tc=1
http://tuzhanyo.blogspot.it/2010/06/kitoresi-rekord-549-robbanasos-kitores.html
http://tuzhanyo.blogspot.it/2013/08/hamuval-boritotta-be-kagoshimat.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160205/k10010399081000.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160205/k10010399081000.html
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Villámok cikáznak a kitörési felhőben Forrás: tuzhanyo.blog 

Vajon mi dönti el azt, hogy egy vulkán kitör vagy alszik, mi dönti el, hogy a 

kitörés lávaöntő vagy robbanásos lesz? És vajon előre tudják ezt jelezni a 

vulkanológusok?  

Gázok a fókuszban 

A tét nem kicsi, hiszen fontos tudnunk azt, mire készüljünk, mire készítsük fel 

a lakosságot. 

Fontos tudnunk azért is, mert hasonló kérdésre egy sűrűn lakott település 
közelében fekvő vulkán esetében is válaszolni kell, ahol akár több százezren 

lehetnek érintettek. Február 3-án az MTA-ELTE Vulkanológiai 

Kutatócsoport meghívására, a kőzettani vulkanológia egyik vezető 
szakembere tartott Budapesten előadást az MSA Distinguished Lecturer 

sorozat keretében. Olivier Bachmann, a zürichi ETH professzora az 
előadássorozat keretében két előadást adott meg, amiből választani lehetett. 

 

Amikor a vulkáni hamfelhő összeroskad a saját súlya alatt, a tűzhányó oldalán 

mint piroklaszt-ár zúdul le rendkívül nagy sebességgel Forrás: tuzhanyo.blog 

A többség a szupervulkánokról szóló beszámolót választotta, nekem azonban 

a másik témára esett a voksom.  Yan Lavallée és munkatársai pont a 

Santiaguito példáján mutatták be azt, hogy a mély kürtőcsatornában zajló 
eseményeknek milyen kulcsszerepe van a robbanásos kitörések kialakulásában. 

http://vulkanologia.elte.hu/
http://vulkanologia.elte.hu/
https://www.erdw.ethz.ch/en/people/profile.html?persid=187746
http://www.nature.com/nature/journal/v528/n7583/full/nature16153.html
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A Fülöp-szigeteki Pinatubo 1991-es altivitása kitűnő példája a robbanásos 
kitörésnek Forrás: Wikimedia Commons 

Michael Stock és kutatótársai arra mutattak rá, hogy milyen gyorsan peregnek 

fel az események, és akár nagyon kevés előjel nélkül is felszínre robbanhat a 
magma. Végül Wim Degruyter és társai a Santorini alá néztek, és 

modellszámításokkal igyekeztek megérteni mi kell ahhoz, hogy a magma ne 

csak tárolódjon, hanem a felszínre törjön. 

Adj egy kis hőt és már robbanok is! 

Röviden, mit tudunk jelenleg ezekről a kulcskérdésekről? Lavallée és társai 
egy általánosan elfogadott nézettel szemben vetették fel, hogy a robbanásos 

kitörés egyik mozgatórugója a sekély mélységben bekövetkező hőmérséklet-

emelkedés lehet. 

Ez különösen olyan magmáknál lehet fontos, amelyek viszkózusak, azaz 

lassan mozognak. 

 

Dácitos vulkáni kőzet Forrás: USGS 

Ilyen például a Santiaguito kitöréseit tápláló dácitos magma (de ugyanilyen 
összetételű vulkáni kőzetek építik fel a székelyföldi Csomádot is). Az 

általános recept a robbanásos kitöréshez az, hogy a felemelkedő magmából, a 

nyomáscsökkenés következtében kiválnak az addig oldott állapotban lévő 
gázok (hasonlóan, mint amikor kinyitjuk a pezsgős palackot). 

http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2639.html
http://geology.gsapubs.org/content/44/1/23.abstract
http://tuzhanyo.blogspot.it/2015/01/kutatocsoportunk-eredmenyeibol-van-meg.html
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A felszín felé közeledve egyre több gázbuborék jelenik meg a magmatestben, 

ami egyre nagyobb belső nyomást jelent, és egyszer csak ez a belső feszítőerő 
meghaladja a magma feletti kőzettest szakítószilárdságát; a túlnyomás 

hatalmas robbanással szabadul fel, a magma pedig icipici darabokra szakadva 

robban a felszínre. 

 

Az Oregon Államban (Egyesült Államok) 1980 májusában kitört Mount St. 
Helene produkálta az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb robbanásos kitörését. 

A felvétel 65 kilométer távolságból mutatja a felemelkedő vulkáni hamufelhőt

 Forrás: Wikimedia Commons 

Lavallée és társai azonban egy másik mozgatórugóra is felhívták a figyelmet: 

ugyanezt okozhatja a hőmérséklet emelkedése is! Vegyünk egy egyszerű 

kísérletet: ha a pohárban lévő kóla már hosszú ideje áll és eltávoztak belóle a 
buborékok, akkor visszaállíthatjuk a "gázos ízvilágot" ha kicsit felmelegítjük. 

Ekkor ismét buborékos lesz az ital, azonban nem azért mert felforr. 

 

Felsznre ömlött izzó láva a Hawaii -szigeteken Forrás: Wikiemdia 

Commons 

Mindezt jóval alacsonyabb hőmérsékleten érhetjük el. Igen ám, de mi okozza 

a hőmérséklet emelkedését a felszínre törő magmában? Erre több lehetőség is 

adott: 

(1) a kristályok kiválása hőfelszabadulással jár és ez adott esetben akár közel 

100 fokos hőmérséklet emelkedéssel járhat, 

(2) a viszkózus magma mozgása közben nyíróerők lépnek fel. A felhalmozódó 
feszültség akár 200 fokos hőmérséklet emelkedést is okozhat, 

 (3) végül a felnyomuló magma szélén, a már szinte majdnem kikristályosodott 

pereme és a kürtőfal kőzete között jelentős súrlódás, dörzsölődés zajlik, ez 
helyi szinten akár 1000 fokos hőmérséklet emelkedést jelenthet, és emiatt a 

magma kristályos része helyenként visszaolvad. 
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Ezek a tényezők együttvéve hozzájárulnak ahhoz, hogy a magmában 
gázbuborékok alakuljanak ki, amelyek a viszkózus magmában különösen nagy 

belső feszítőerőt fejtenek ki. Mindez együtt pedig robbanásos kitöréshez vezet. 

 

A Mount St. Helene beomlott kalderája Forrás: Wikimedia Commons 

Az ilyen kitörések vulcanoi-jellegűek, amikor a hatalmas robbanás a 

levegőben lökéshullámot indít el, kisebb-nagyobb izzó kőzetblokkok hullnak 
alá akár több száz méterre a kürtőtől, majd a vulkáni hamufelhő több kilométer 

magasra tódul. Közben a kürtő közeli nagy tömegű része összeomlik és a 

vulkán oldalán zúdul le piroklaszt-ár formájában.  

Az események a végén nagyon gyorsan felperegnek 

Ezt állítják Michael Stock és társai, akik az olasz Campi Flegrei egyik, 4000 

évvel ezelőtti kitörésének anyagát vizsgálták. Kutatásuk alapján arra a 
következtetésre jutottak, hogy a több kilométer mélyen lévő kristályosodó 

magmás test hosszú ideig vízben telítetlen állapotban marad, ami azt jelenti, 

hogy nem indul meg benne a gázbuborékok kiválása. 

 

A Campi Flegrei Solfatara krátere kigőzölgésekkel Forrás: Wikimedia 

Commons 

Ahhoz, hogy a magma elinduljon a felszín felé az szükséges, hogy a 

magmakamrába friss, oldott gázokban magma érkezzen (ez a gyakori eset), 

vagy olyan helyzet alakuljon ki, hogy a kristályosodás miatt a maradék magma 
oldott gázokban túltelítetté váljon, ami a megemelkedő hőmérséklettel együtt 

gázbuborék kiválást okoz. 

Ez lecsökkenti a magma sűrűségét ez pedig adott esetben elindíthatja felfelé. 

A magma mozgása kezdetben cammogós, de aztán hirtelen nagy sebességre 

kapcsol, és szédítő gyorsasággal robban a felszínre. Stock és csoportja a 

kitörési anyagban lévő apatit ásvány elemzése alapján mutatott be 
megfigyeléseket. A magma felhabzása, azaz a gázok tömeges kiválása tehát 

csupán közvetlenül a kitörés előtt megy végbe, és így szinte előjel nélkül 

történhet a heves robbanásos kitörés. 
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A Chatién kitörése Forrás: tuzhanyo.blog 

Érdemes visszaemlékezni a chilei Chaitén 2008-as és a Calbuco 2015. áprilisi 

kitörésére. Mindkét esetben csupán néhány órával a nagy robbanásos kitörés 
előtt észleltek jeleket a szakemberek, azaz nem sok idő maradt az 

előkészületekre.  

Jön vagy marad? 

Már csak az a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy elinduljon a magma felfelé? 

Wim DeGruyter és társainak erre is van válaszuk. A Santorini 3600 évvel 

ezelőtti kitörése sokak által ismert. Az akkor kialakult széles kaldera közepén 
azóta egy méretes sziget alakult ki. 

A Nea Kameni utolsó kitörése 1950-ben történt. 2011-12-ben azonban 

a földrengések növekvő száma  és a felszín emelkedése egyértelműen azt 
jelezte, hogy jelentős mennyiségű magma érkezett a néhány kilométer mélyen 

lévő magmakamrába. Kitör-e vagy nem tör ki a vulkán, latolgatták sokan. 

Végül nem következett be kitörés, a kérdés azonban megmaradt: jó 50 millió 

köbméter friss magma nyomult fel és ez nem volt elég ahhoz, hogy kitörést 
indítson el. 

 

Archív fotó a Santorini aktivitásáról Forrás: tuzhanyo.blog 

Akkor mi kell ehhez? Degruyter és csapata modellszámításokat végzett, 

amiben azt vizsgálták, hogy a magmafeláramlás mértéke (adott idő alatt 

mekkora mennyiségű magma érkezik a magmatározóba) és a feltöltődés 
idejének hosszúsága mennyiben válaszolja meg a tárolás vagy kitörés kérdését. 

Azt találták, hogy nem jó a gyors feltöltés, de a hosszan elnyúló időszak sem. 

50 köbkilométer nagyságú magmatározó esetében jó 50 évig tartó feltöltési 
időszak, évente 0.05 köbkilométer feltöltési intenzitással hozhat létre egy 

olyan túlnyomás értéket, ami már kitöréshez vezethet. 

http://tuzhanyo.blogspot.it/2012/01/santorini-eros-szeizmikus-aktivitas.html
http://tuzhanyo.blogspot.it/2012/09/santorini-amikor-vulkan-puposodik.html
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Nappali szürkület a Pinatubo kitörése nyomán lassan alászálló vulkáni hamu 
miatt Forrás: Wikimedia Commons 

Érdekes módon vizsgálatuk szerint nagyobb az esély a kitörésre akkor, ha a 

magkamrában gázbuborékmentes magma van mert a nyomás ebben esetben 
sokkal gyorsabban nő, mivel az ilyen magmában az összenyomhatóság jóval 

kisebb). Végül, azt is hangsúlyozzák, hogy kisebb nagyságú magmakamránál 

nagyobb az esély a kitörésre, adott magmafeláramlás és feltöltési idő 
esetében.  

Jutott-e előrébb a vulkanológiai megismerés? 

Igen, nem is keveset! Ezek a legfrissebb eredmények már kvantitatív 

magyarázatot adnak a vulkánkitöréseket megelőző eseményekre. A 

tudományos eredmények hozzásegítenek ahhoz, hogy jobban megértsük azt, 

hogy mi előzi meg a különösen veszélyes robbanásos kitöréseket, és mindez 
arra is lefordítható, hogy milyen jeleket kell keresnünk. 

 

Az Etna kitörése. Az aktív túzhányók közelében fekvő települések potenciális 

veszélyeztetettsége miatt fontos az előrejelzés fejlesztése Forrás: 
tuzhanyo.blog 

Jelenleg úgy tűnik, hogy nagyon váratlanul, akár minden előjel nélkül is 

lehetnek hatalmas robbanásos kitörések. 

Ennek az esélye különösen aggasztó lehet a Nápolyi-öbölben élőknek, vagy a 

Santorini szigetére látogatóknak. 

Ezek az új eredmények azonban elősegítik, hogy újabb módszerekkel, akár a 
felszínmozgás még pontosabb követésével, a hőanomáliák változásának 

detektálásával, és a kőzettest-feszültségváltozás még finomabb skálájú 

mérésével növelhessük az előrejelzés idejét. 
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Az Etna kitörése 2015. december 3-án Forrás:  Corbis /Marco Restivo 

Minden perc számít, ezért kiemelten fontosak ezek az eredmények és igen, 
közelebb jutunk ezzel a hatékonyabb vulkánkitörés előrejelzéshez. Ehhez 

azonban még további kutatások, alapkutatások szükségesek, hogy még jobban 

megértsük a vulkánkitörések előtti folyamatokat. 

Az új eredmények pedig mind beépülnek a védekezésbe, felkészülésbe. E 

tudáshalmazra pedig előbb-utóbb nagy szükség lesz. Kérdés mennyi időnk van 

egy következő, sűrűn lakott területen bekövetkező kitörésig?  Váratlan lesz, 

vagy marad valamennyi időnk? 

(Az összeállítást Harangi Szabolcs egyetemi tanár, az MTA doktora, az ELTE 

Kőzettani-Geokémiai Tanszékének tanszékvezető professzora készítette) 

 

Tényleg rövid az aranyhalak memóriája? 

ORIGO 2016.03.03.  

Sokszor mondjuk, hogy valakinek olyan rövid a memóriája, mint egy 

aranyhalé – nem tévedhetnénk azonban nagyobbat, hiszen ezek a kedvelt 

háziállatok igenis okosak, és jogtalanul hisszük róluk, hogy képtelenek 

hosszú távon emlékezni valamire. 

Nem tudni, honnan jött az aranyhal rosszhíre, de ezek az apró házi kedvencek 

valójában kiváló memóriával rendelkeznek a többi halfajhoz képest. Tanítani 

is nagyon könnyen lehet őket: különböző zenéket, fényeket és más, 
érzékszervekkel megkülönböztethető jeleket is képesek felismerni.  

 

Az aranyhalnak igenis jó a memóriája Forrás: Flickr / cheyanne clay 

Gazdáikat megismerik, és általában kiválasztanak maguknak egy kedvencet – 

legtöbbször azt, aki etetni szokta őket. Közelében sokkal aktívabbak, és akár 

azt is megengedik, hogy megsimogassa őket, míg idegenek közeledésére 
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elbújnak az akváriumban. A vak példányok ugyanígy megkülönböztetik az 
embereket, csak ők hang és nem vizuális ingerek alapján. 

 A halak időérzéke is nagyon jó,képesek megjegyezni, hogy mikor kapnak 

enni, és egy idő után el is várják a pontos etetést.Egy kutatás során 
megfigyelték, hogy ha hozzászoktatják a halakat ahhoz, hogy egy bizonyos 

hang szól etetés közben, évekkel később is emlékeznek rá, és még akkor is 

visszatérnek, ha meghallják a hangot, ha szabadon eresztették őket. Sőt, azt is 

meg tudják különböztetni betanítás után, hogy egy dalt visszafelé játszanak-e 

le vagy sem, és felismerik a különbségeket a klasszikus zene és a blues között. 

Szóval, az aranyhalak még többi haltársukhoz képest is okosak, és egyáltalán 
nem rövid a memóriájuk – friss kutatások szerint mi nehezebben figyelünk oda 

bármire is az okostelefonok elterjedése óta, mint ezek a halak! A Microsoft 
felmérése kimutatta, hogy 2000-ben még 12 másodpercig voltunk képesek 

egyvalamire koncentrálni, ma pedig ez már csak 8 másodperc. Az aranyhalak 

átlagosan kilenc másodpercig figyelnek oda valamire, ami érdekli őket. Jó hír 
azonban, hogy egyszerre több feladatot tudunk elvégezni, mint a 

mobiltelefonok rohamos elterjedése előtt tudtunk, tehát jobbak vagyunk a 

multitaskingban, mint valaha. 

Aligátorok vigyáznak a madarak fészkeire 

ORIGO 2016.03.03.  

Az alligátorok élőhelye felett fészkelő madarak ugyan biztonságban 

vannak a ragadozó emlősöktől, de az „őrző-védő szolgálatnak” ára van: a 

hüllők megeszik a fészekből kipottyanó fiókákat – derül ki egy friss 

tanulmányból. 

A legtöbb madárfaj számára a fészekre leselkedő ragadozók jelentik a 
fiókanevelés során a fő kihívást. Ezért egyes gázlómadarak – például gémek, 

íbiszek, kócsagok, gólyák – közvetlenül aligátorok fölé építik költőhelyüket. 

A hüllők kiváló védelmet nyújtanak a tojásokra vadászó mosómedvék és 
oposszumok ellen. Ezzel viszont az aligátorok is jól járnak, hiszen a fészekből 

kieső fiókák táplálékot nyújtanak számukra, derül ki a kameracsapdák 
felvételeiből. 

Egy új kutatásban a floridai Everglades hüllőit vizsgálták – a gázlómadarak 

közelében tanyázó mississippi aligátorok(Alligator 
mississippiensis) testfelépítését vetették össze olyan fajtársakéval, amik nem 

éltek szárnyasok mellett. A közel 40 nőstény példánytól vérmintát vettek, 

emellett pedig megmérték testtömegüket és testhosszukat is. 

Jobb kondiban vannak a madarak közelében élő aligátorok 

Kiderült, hogy a hasonló környezeti feltételek között élő aligátorok esetében 

jobb kondícióban vannak azok az egyedek, amelyek madárkolóniák mellett 
élnek – nagyobb termetűek és jobb egészségi állapotnak is örvendenek. 

 

Mississippi aligátor Forrás: Larry Lynch/Natural History Museum 

A tanulmány szerzői most szeretnék kiterjeszteni a vizsgálatot más 

élőhelyeken élő aligátorokra is. Mivel a trópusi illetve szubtrópusi vizes 
területek nagy részén a madarak együtt élnek a különböző krokodilfajokkal, ez 

http://www.classicfm.com/composers/bach/news/goldfish-can-recognise-classical-music/#v4xvkfmV1890BSvO.97
http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11607315/Humans-have-shorter-attention-span-than-goldfish-thanks-to-smartphones.html
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a mindkét fél számára előnyös kapcsolat elterjedtebb lehet a természetben, 

mint korábban gondolták. A jövőbeni kutatások ezt az elgondolást erősíthetik 
meg. Az eredményeket a PLOS ONE című szaklapban publikálták. 

Gyilkos kór tizedeli a méheket 

 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2016.02.07. index.hu 

A deformáltszárny-vírustól fertőzött méhek utódai repülésképtelenek és 

hamarabb elpusztulnak. A fertőzés Európából indult, de mostanra az 

egész világon elterjedt, és komplett méhcsaládokat irt ki. Ha nem 

korlátozzák a méhek szabad mozgását, az az egész ökoszisztémát 

veszélyeztetheti. 

Az egész világon végigsöpört egy, a méheket veszélyeztető vírus. Egy friss 

tanulmány szerint a méhpopuláció megtizedelésével fenyegető kór 

terjedéséről az emberi közreműködés tehet. 

Ez rossz hír. A méhek helyett senki nem végzi el a beporzást, anélkül pedig 

nincs mezőgazdaság, nincs vetemény, nincs termés, csak éhséglázadások 

világszerte. Jó hír, hogy néhány józan intézkedéssel elháríthatjuk a bajt, amit 
mi magunk okoztunk. 

Az elmúlt évtizedekben a deformáltszárny-vírus (deformed wing virus, DWV) 

több millió méhet pusztított el világszerte. A vírust még az 1980-as évek elején 
izolálták Japánban, de először Lengyelországban írták le. Azóta elterjedt egész 

Európában, Ázsiában, Afrikában és a Közel-Keleten. A mostani járvány 

elsősorban az amerikai méheket sújtja, akik az Európából betelepített 

példányoktól kapták el a vírust. 

A DWV onnan kapta a nevét, hogy a fertőzött méhek szárnya felpöndörödik, 

és a potrohuk duzzadtabb lesz; emiatt repülésképtelenné válhatnak, illetve 

korábban elpusztulnak. A vírus gyorsabban terjed az ázsiai méhatkával 
(Varrora destructor) fertőzött méhek között; ezek a felnőtt állomány és az 

utódok tömeges pusztulását is okozhatja. 

Hogy a vírus milyen arányban terjedhet a méhek között, azt jól mutatja, hogy 
egy lengyelországi felmérés során a vizsgált méhminták kétharmadából 

kimutatták a DWV-t. 

Titkos féreg foga rág 

A fertőzés önmagában nem jelent látványos, közvetlen veszélyt. Nem 

a méhcsalád hirtelen pusztulását okozza, hanem a családon 
belüli korcsoportokat tolja el kedvezőtlen irányba. A 

felnőttként megfertőződött méheket ugyan nem érinti a betegség, de ők is 

életük végéig hordozni fogják a vírust 

A DWV-ről viszont kimutatták, hogy a bábokba oltva szárnydeformitást 

okozhat; ha a fertőzött felnőttek tovább terjesztik a kórt, gyenge utódok 

születhetnek. Kora tavasztól őszig a fertőzött egyedek olyan mértékben 
terjeszthetik el a vírust, hogy az két év alatt a méhcsalád pusztulásához 

vezethet. 

A DWV terjedését felgyorsít méhek költöztetése és kereskedelme. Az atkák 
miatt a méhek természetes úton is begyűjthetik a vírust, de a Science-ben 

megjelent tanulmány szerint az, hogy a DWV világszerte elszabadult, az 

Európából exportált méheknek köszönhető, amik a fertőzött atkákat hordozzák. 

Ha az amerikai mezőgazdaság meg akarja állítani a járvány terjedését, 

sürgősen fel kell hagynia az európai méhek importjával. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0149572
http://index.hu/szerzo/hegyeshalmi_richard
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.eurekalert.org%2Fpub_releases%2F2016-02%2Faaft-mdd020116.php
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.eurekalert.org%2Fpub_releases%2F2016-02%2Faaft-mdd020116.php
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FDeform%25C3%25A1lt_sz%25C3%25A1rny_v%25C3%25ADrus
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.ameheszet.hu%2Finfokoezpont%2Fmehekrl-meheszeknek%2F6-mehekrl-meheszeknek%2F15-mezel-mehek-virusos-megbetegedesei-a-deformalt-szarny-virus.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fscience.sciencemag.org%2Fcontent%2F351%2F6273%2F594.full
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fscience.sciencemag.org%2Fcontent%2F351%2F6273%2F594.full
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Muszáj szigorúan korlátoznunk a méhek mozgását, attól függetlenül, hogy 
hordozzák-e a Varroát vagy sem. 

– mondta a tanulmány vezető szerzője, Lena Wilfert, az Exeteri Egyetem 

ökológusa. 

 

Krajnai méh a deformált szárny vírus által okozott betegség tüneteivel
 Fotó: Wikipedia 

A költöztetéssel terjesztik a kórokozót 

A mezőgazdasághoz nélkülözhetetlenek a beporzást elvégző méhek, de a XX. 
század közepétől minden megváltozott. Az európai háziméh (Apis mellifera) 

kelendő exportcikk lett, amit a világ minden sarkába eljuttattak. Az Egyesült 
Államokban meghonosodott az a gyakorlat, hogy gyakran cserélgetik a 

méheket az országon belül. 

A mezőgazdaságra eddig jó hatással voltak az új módszerek, de mostanra 
szembesülnünk kell az ökológiai következményekkel is. Az elmúlt 

évtizedekben a farmerek világszerte megdöbbenve láthatják a méhkolóniák 

pusztulását: az USA-ban a populáció mérete 59 százalékkal csökkent 1947 és 

2005 között. Azóta elterjedt egy kifejezés, a kolónia-összeomlási 

zavar (colony collapse disorder, CCD): így jelzik, amikor a kaptárak kiürülnek. 

Ennek az oka lehet betegség, vagy az, hogy a méhek valamitől megzavarodnak, 
és nem találnak vissza a helyükre. Így viszont éhen halnak, hasonlóan 

a méhkasban maradt királynőhöz. A méhek pusztulását viszont más tényezők 
is előidézhetik, például egyes növényvédő szerek vagy más mezőgazdasági 

eljárások. 

A DWV esete viszont más. A kór régóta ismert, de lokális problémából 
globálissá vált. A problémát az okozza, hogy bár külön-külön sem a vírus, sem 

az atkák nem jelentenének különösebb veszélyt a méhekre, de együtt 

különösen pusztító kombinációt jelentenek. A felnőtt példányokban az atkák 
fokozzák a vírus aktivitását, de a méhek lárváit meg is fertőzhetik. 

Hogy megértsék, hogy söpörhetett végig az egész bolygón a fertőzés, Wilfert 

és munkatársai több száz vírusmintát gyűjtöttek össze a méhektől és az 
atkáktól, összesen 17 országból. A begyűjtött DNS-t egy globális adatbázisban 

ellenőrizték, így végül még a méhatkák terjedését is nyomon tudták követni. 

Eszerint a DWV-t a fertőzött méhek hurcolták be Európából Észak-Amerikába, 
Ausztráliára és Új-Zélandra. 

Látható, hatalmas földrajzi távolságokról van szó. A kutatók ezért gyanítják, 

hogy a vírusfertőzés fő terjesztője az ember lehet. 

Egy háziméh legfeljebb tíz kilométert repül, ha talál valami fantasztikus 

táplálékforrást. De most mind az atkák, mind a vírusok sokkal gyorsabban 

terjedtek. Ez egyértelműen összefügg a kolóniák költöztetésével. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2010%2F03%2F31%2Ftovabbra_is_pusztulnak_a_mehek%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2010%2F03%2F31%2Ftovabbra_is_pusztulnak_a_mehek%2F
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– mondta Wilfert a Gizmodónak. 

 

Fotó: Frank Rumpenhorst 

Rendszeres felülvizsgálat kell 

Szerencsére így is van, amit megtehetünk a fertőzés megelőzéséért: 

 Korlátozni kell a méhek szabad mozgását. Nyilván nem kérhetik 
el minden méhkirálynőtől az útlevelét a határon, de a költöztetett 

kolóniák egészségügyi ellenőrzése minden eddiginél fontosabb 

lehet. Hasonló szabályozásokat már az elmúlt évtizedben is hoztak, 
de a méhek telepítésére vonatkozó előírások országonként 

változhatnak. 

 A meglévő példányokat is ellenőrizni kell. Wilfert szerint fontos, 
hogy a farmerek rendszeresen vizsgáltassák a méhek egészségi 

állapotát. A Verroa szabályozásával és a méhek egészségének 

megőrzésével a helyiek más méhészek méhcsaládjait, illetve a 

vadon élő példányokat is megmenthetik. 

A méhek megóvásához nemzetközi összefogásra lenne szükség, de az eddigi 

szabályozások nem vezettek sikerre. Ha kézzel kéne beporoznunk minden 

egyes növényt, hogy ne haljunk éhen, az valószínűleg sokkal 
kézzelfoghatóbbá tenné, mennyire komoly dologról van szó. De a szakértők 

nem mondhatják, hogy nem szóltak előre: ők már tavaly megjósolták, 

hogy hamarosan szörnyű dolgok történhetnek. 

Döbbenetes felfedezés: a nyálka lát 

ORIGO 2016.02.10.  

Egy brit-német kutatócsoport meghökkentő felfedezést tett: a 

nyálkaképző baktériumok optikai eszközökként viselkednek és nemcsak 

a fény, de bizonyos képérzékelésre is képesek. 

A baktériumokat már több mint 300 éve tanulmányozzák, de csak most sikerült 
rájönni, hogyan „látják” a baktériumok a világot. Megdöbbentő, hogy 

meglepően hasonlóan, ahogy mi, emberek. 

Mikroszkopikus szemgolyók 

Egy brit és német kutatókból álló csoport az eLife nevű szabadon hozzáférhető 

online folyóiratban fejti ki, hogy a bakteriális sejtek mikroszkopikus 

szemgolyókként vagy a világ legősibb és legapróbb fényképezőgép-
lencséiként viselkednek. 

http://gizmodo.com/a-deadly-bee-virus-is-spreading-and-only-humans-can-sto-1756705772
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fmindekozben%2Fposzt%2F2015%2F05%2F22%2Ftudja_mi_lesz_velunk_mehek_nelkul%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fmindekozben%2Fposzt%2F2015%2F05%2F22%2Ftudja_mi_lesz_velunk_mehek_nelkul%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2015%2F05%2F14%2Fhamarosan_szornyu_dolgok_tortenhetnek%2F
http://dx.doi.org/10.7554/eLife.12620
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Cianobaktérium telepek, úgynevezett sztromatolitok az ausztráliai Shark Bay 
árapály-zónájában Forrás: Wikimedia Commons 

Meglehetősen izgalmas az az elképzelés, hogy a baktériumok alapvetően 

ugyanúgy látják a világot, mint mi” 

– mondta a kutatások vezetője, Conrad Mullineaux, a londoni Queen Mary 

University biológiai és kémiai tudományok iskolájának professzora. 

 

Cianobaktériumok mikroszkópos képe Forrás: Wikimedia Commons 

A cianobaktériumok nagyszámban megtalálhatók a vizekben, illetve csúszós, 

nyálkás zöld filmréteget képeznek a sziklákon és a kavicsokon. 

A tanulmányban használt faj, a Synechocystis az édesvizű tavakban és 
folyókban található a természetben. 

A fotoszintézis miatt fontos számukra a fényérzékelés 

A cianobaktériumok nagyjából 2,7 milliárd éve alakultak ki a földön, és az a 
tény, hogy képesek oxigént termelni és szén-dioxidot megkötni a nap 
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energiájának felhasználásával, azaz fotoszintetizálni, vezetett arra a gondolatra, 

hogy tömeges kihalásokat és a legősibb ismert jégkorszakot okozták. 

 

Közel félmilliárd éves fosszilis cianobaktérium telepek (sztromatolitok)  a 

földtörténeti ókorból.  Első ismert maradványaik 2,7 milliárd évesek

 Forrás: Wikimedia Commons 

Mivel a fotoszintézis létfontosságú e baktériumok életben maradása 

szempontjából, a kutatók már régóta keresik a választ a kérdésre: hogyan 

érzékelik a fényt. 

A korábbi tanulmányokból kiderült, hogy fényérzékelőket (fotoszenzorokat) 

tartalmaznak, és képesek meghatározni a fényforrás helyzetét és arrafelé 

mozogni (ezt a jelenséget hívják fototaxisnak). 

A sejttest lencseként viselkedik 

A mostani tanulmány feltárta, hogy azért képesek erre, mert a sejttest 

lencseként viselkedik. Amint a fény nekiütközik a gömbölyű felületnek, 
megtörik és a sejt másik oldalán fókuszálódik. Ez egy olyan mozgást vált ki, 

ami ellentétes irányú a fókuszált pont helyével. 

 

A látás mechanizmust összehasonlító infografika Forrás: eLife/Pesthy 
Gábor 

A baktériumok perceken belül parányi tapogatószerű képleteket (pili) 

növesztenek, amelyek a fényforrás felé nyúlnak. Amint megkapaszkodnak a 
felületen, összehúzódnak és előrehúzzák a baktériumot. „Az a tény, hogy a 

baktériumok válaszolnak a fényre, egyike a viselkedésükkel kapcsolatos 

legrégibb tudományos megfigyeléseknek” – mondta Mullineaux. 

340 év óta először gondoltak rá 

„A mi megfigyelésünk, miszerint a baktériumok optikai eszközök, utólag elég 

nyilvánvaló, de sosem gondoltunk rá, amíg nem láttuk. És más sem vette észre 
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korábban annak ellenére, hogy a tudósok már mikroszkóppal vizsgálják a 
baktéiumokat az elmúlt 340 évben” – tette hozzá a kutató. 

 

"Medúza-labdák", azaz édesvízi cianobaktériumok által alkotott telepek

 Forrás: Wikimedia Commons 

A Synechocystis gömbölyű lencseként működik, de a csoport úgy véli, hogy a 

pálcika alakú baktériumok – száloptikaként működve – szintén a fénytörést 

érzékelve képesek észlelni a fény irányát. 

Az eredmények minden valószínűség szerint a baktériumok és az összetettebb, 

soksejtű élőlények, köztük az állatok és az ember konvergens (összetartó) 

evolúciójára szolgálnak példaként. 

A fényérzékelés elve hasonló csak a felbontása rosszabb 

„A fényérzékelés fizikai alapelvei ugyanazok a baktériumoknál és az állatok 
sokkal összetettebb látásánál, de a biológiai struktúrák különbözők” – mondta 

Annegret Wilde (Freiburgi Egyetem), a cikk társszerzője. 

A Synechocystis sejtje nagyjából félmilliárdszor kisebb, mint az emberi szem. 
A sejt hátulján megjelenő kép ugyanúgy fejjel lefelé áll, mint az emberi retinán, 

csak természetesen a felbontás sokkal rosszabb. Így csak maximum a tárgyak 

körvonalai vehetők ki. 

 

A cianobaktériumoknak a fotoszintézis miatt szükséges a fény érzékelése
 Forrás: Wikimedia Commons 

Az optikai eszközök képességét a finom részletek megkülönböztetésére az 

úgynevezett szögfelbontás határozza meg. Az emberi szemnél ez az érték 
lenyűgöző: 0,02 fok. Ugyanezt a Synechocystisnél a kutatók 21 fokra becsülik. 

Tudta-e, hogy aranygyűrűje egy 

csillagkatasztrófa emléke? 

ORIGO 2016.02.12.  

Az atomfizikai és csillagászati kutatások 20. századi forradalma tette 

lehetővé, hogy megértsük, hogyan jöttek létre a nehézelemek, köztük a 

nemesfémek is. 
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Nem csak az arany, de a létezésünk is ennek köszönhető 

A szupernóva-robbanás az univerzum legritkább jelenségei közé tartozik. E 
gigantikus erejű termonukleáris robbanás során a rövid időre létrejövő 

hatalmas nyomáson és hőmérsékleten épülnek fel a vasnál nehezebb elemek, 

köztük a periódusos rendszer 79-es számú eleme, az arany is. 

 

A szupernóva állapot olyan gigantikus termonukleáris robbanás, amelynek 
során a periódusos rendszer nehéz elemei, köztük az arany is létrejönnek 

Forrás: Universe Today 

A szupernóva-robbanás során felszabaduló energiamennyiséget jól szemlélteti, 
hogy a szupernóva fénye rövid időre elérheti az adott galaxisban lévő összes 

csillag (általában 100 és 200 milliárd között) együttes fényét. 

 

Az NGC-4526 jelű spirálgalaxisban felrobbant SN 1994D jelű szuparnóva, 

amely a kép bal alsó sarában látható. A szupernóva fényessége elérheti a 
galaxis összes csillagának együttes fényességét Forrás: NASA/ESA 

E viszonylag rövid és hevesen zajló folyamatban jön létre a periódusos 

rendszer összes természetes eleme. 

A nehézelemek, - így köztük a gyűrűnk vagy nyakláncuk alapanyagát alkotó 

arany - tehát egy múltbeli csillagkatasztrófa emlékét őrzik. 
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Az aranyból készült ékszerek és dísztárgyak mind egy időben távoli 

csillagkatasztrófa emlékei 

Forrás: Wikimedia Commons 

De nem csak a nemesfém ékszereket, hanem tulajdonképpen a földi életet is e 

múltbéli kozmikus nukleáris robbanásnak köszönhetjük. Az élet 
kialakulásához szükséges bonyolult molekulák ugyanis nem jöhettek volna 

létre a periódusos rendszer elemei nélkül, amelyek teljes egészében  az egykori 

szupernóva gigantikus atomi kohójában keletkeztek. 

Joggal felvetődhet a kérdés, hogy mindez hogyan válhatott a Föld, mint bolygó 

alkotórészévé? 

Egy csillag halála kódolta a földi élet lehetőségét 

A Napban és a Földön található, lítiumnál nehezebb fémek léte annak 

köszönhető, hogy még a naprendszer kialakulása előtt kozmikus 

környezetünkben szupernóva robbanás történt. 

A naprendszer csillagközi (intersztelláris) gáz és porködből alakult ki. 

Ez a porköd már megvolt, amikor a múltbéli szupernóva-robbanás 

bekövetkezett. 

 

A csillagközi gáz és porfelhőket a közelükben felrobbanó szupernóva 
összenyomja, és nehéz elemekkel dúsítja fel anyagukat Forrás: NASA/ESA 

A szupernóva-robbanás során a csillag ledobja külső rétegét, amely a 

környezetét a hidrogénnél és héliumnál nehezebb elemekkel dúsítja fel. Ha a 
szupernóva közelében kozmikus gáz és porfelhő (úgynevezett nebula, „köd”) 

található, a robbanás ereje nem csak nehézelemekkel „szennyezi”, hanem 

össze is nyomja a zömében hidrogénből álló anyagfelhőt, ez pedig elindíthatja 
a csillagkeletkezés folyamatát.  

Az egykori szupernóvának tehát nem csak az aranygyűrűnket, hanem 
áttételesen a létezésünket is köszönhetjük. 
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Normális csillagok normálisan halnak meg 

A csillagoknak ugyanúgy megvan a saját életútjuk, mint nekünk, embereknek. 
A csillagközi por és gázfelhők anyagából kialakult fiatal és forró csillagok 

tömegét legnagyobb részt a világegyetem alapanyaga, a hidrogén építi fel. 

Amikor a csillagközi porfelhőben képződött anyagcsomó belsejében  a 
hőmérséklet és a nyomás eléri a kritikus értéket, azaz ha beindul és 

folyamatossá válik a termonukleáris fúzió, beszélünk a csillag megszületéséről. 

 

A híres Rák-köd, az 1054-ben a Rák-csillagképben felvillant szupernóva által 
kidobott anyagfelhő. A szupernóva a korabeli feljegyzések szerint, fényes 

nappal is látszott az égbolton Forrás: NASA/ESA 

A csillag életszakaszának első és leghosszabb ideig tartó periódusában először 

a hidrogént égeti el; a magfúzió eredményekét két hidrogénatom egy 
héliumatommá egyesül, miközben energia szabadul fel. Amikor a csillag 

felégette hidrogénkészletét, lecsökken a belső hőmérséklet és a nyomás, a 

csillag zsugorodni kezd. 

Az összehúzódás viszont megnöveli a csillag belsejében a nyomást és a 

hőmérsékletet, így ismét beindul magfúzió, csak ekkor már a hélium lesz a 

tüzelőanyag.  Hogy ezután mi történik, az alapvetően a csillag tömegétől 
függ.   

Mikor válik szupernóvává egy csillag? 

Ha és amennyiben a csillag tömege kisebb, mint 1,44 naptömeg (ez az 
úgynevezett Chandrasekhar-határ) amikor a fúzióval elégetett „fűtőanyag” 

eléri a 26-os rendszámú vasat, a csillag stabil fehér törpévé alakul élete 
alkonyán. Ha azonban a csillag tömege ennél nagyobb, az összehúzódás 

folytatódik, és az eredeti tömeg függvényében az égitest neutroncsillaggá, 

vagy feket lyukká roskad össze. 
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A Rák-ködben felrobbant szupernóva maradványa az anyagfelhő közepén 

látható pulzár 

Forrás: NASA/ESA 

Szupernóva – leegyszerűsítve – kétfajta módon jöhet létre. Az egyik esetben a 

fehér törpe állapotba jutott csillag kettős rendszert alkot egy óriáscsillaggal, 
amelyből  a szupersűrű fehér törpe annyi anyagot vonz magához, hogy 

„meghízva” túllépi a Chandrasekhar-határt, és szupernóvává alakul. A másik 

esetben olyan nagyméretű csillagok, amelyeknek kezdeti tömege meghaladja 
a 8 naptömeget, nukleáris fűtőanyaguk teljes elhasználása után 

összeroppannak (gravitációs kollapszus). 

 

A 2008-ban megfigyelt SN 2008D jelű szupernóva. A kép baloldali mezejében 
az objektum röntgen-tartományban megörökített képe látható Forrás: 

NASA/ESA 

8-20 naptömegnél bekövetkezett szupernóva-robbanás esetén egy kompakt 
forró objektum, a pulzár marad vissza az ellobbant szupernóva után, 20-40 

naptömegnél pedig fekete lyuk keletkezik. 

A mintegy 200 milliárd csillagból álló Tejútrendszerben – tágabb kozmikus 
hazánkban – évente átlag 50 szupernóva-robbanást észlelnek, ami szintén e 

jelenség kivételes ritkaságát bizonyítja. 

Túl a határokon: az Ősrobbanás-elmélet 

titokzatos kérdései 

ZÁBORI BALÁZS 2016.02.28. origo.hu 

Az Ősrobbanás-elmélet korántsem teljes, számos kényes kérdésre nem 

képes választ adni eredeti formájában, mint például az Univerzumban 

megfigyelhető anyageloszlásra vagy éppen a kezdeti szingularitás 

leírására. Vajon képesek vagyunk-e megmagyarázni a jelenlegi 

kozmológiai tudásunkkal felvértezve az Ősrobbanás-elmélet 

hiányosságait? 
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Az Ősrobbanás-elmélet és a relativitáselmélet 

Az Ősrobbanás-elmélet az Univerzum keletkezésének és fejlődésének 
napjainkban legelfogadottabb elmélete, amely szerint a Világegyetem 

valamikor 12-14 milliárd évvel ezelőtt egy úgynevezett szingularitásból 

keletkezett, amely aztán kitágult, és lehűlt. 

 

A kozmológia nagy kérdése, a világegyetem keletkezése. Minél messzebb 

látunk a kozmoszban, annál inkább az egyre távolabbi múlt tárul a szemeink 
elé Forrás: Youtube 

A keletkezés következményeit ma is megtapasztalhatjuk a kozmikus 

háttérsugárzásban, 

amely a korai, forró Univerzum lehűlése során maradt vissza, illetve az egész 

téridő tágulásában, ami napjainkban is (egyre gyorsuló ütemben) tart. 

 

Mai ismereteink szerint a látható univerzum több mint 13 milliárd éve az 

ősrobbanással jött létre Forrás: Smithsonian 

Az Ősrobbanás elmélete alapvetően két nagy alappilléren nyugszik. 

Az egyik az Albert Einstein által felfedezett általános relativitáselmélet, amely 

egészen új szempontból közelítette meg a Newton által korábban leírt 

gravitációt és a testek mozgását. Bevezeti a téridő fogalmát, amelyhez 
elválaszthatatlanul hozzákapcsolja az anyagot és egyben deklarálja a 

fénysebességet, mint abszolút határsebességet az Univerzumban. 
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Albert Einstein vezette be a téridő fogalmát Forrás: Wikimedia Commons 

Ez utóbbinak érdekes következményei vannak, amelyek közül had említsünk 

meg egy példát. 

Mi történne, ha eltűnne a Nap? 

Mi történne, ha az egyik pillanatban eltűnne a Nap? Mit tapasztalnánk? 

Newton felfogásában, abban a pillanatban, hogy a Nap eltűnne, a Földünk 
letérne a pályájáról, mivel a gravitációs mező megszűnése, mint hatás, azonnal 

tapasztalható lenne. Vagyis találtunk egy olyan fizikai hatásmechanizmust, 
amely végtelen sebességgel terjed. 

 

A Nap és a bolygók méretarányát szemléltető ábra. Ha a Nap hirtelen 

megsemmisülne, csak több mint nyolc perc elteltével észlelnénk a hatását

 Forrás: NASA/ESA 

Azonban Einstein óta tudjuk, hogy nem ez történne. A Napunk eltűnését 

követő kb. 8,3 percben (ennyi időre van szüksége átlagosan a fénynek, hogy 

megtegye a Nap-Föld távolságot) semmi változást nem tapasztalnánk, hiszen 
a gravitációs mező megszűnése, mint hatás, sem terjedhet gyorsabban a 

fénynél. 

Érdekes elgondolkodni mindezen, hiszen ez azt jelenti, hogy sosem tudhatjuk, 
mi zajlik éppen a jelenben a Napon, csak azt, ami a múltban történik. 
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A táguló világegyetem grafikája Forrás: Wikimedia Commons 

Mindez csupán egyetlen példa Einstein forradalmian új gondolkodásmódjára, 

amelyet a kozmológia el kellett fogadjon, azóta pedig számtalan úton 
bizonyították a jóslatait (legutóbb a gravitációs hullámok felfedezésével). John 

Wheeler fizikus szavai kiválóan összefoglalják Einstein elméletének lényegét: 

Az anyag megmondja a téridőnek, hogyan görbüljön, és a téridő megmondja 

az anyagnak, hogyan mozogjon!”. 

 

Einstein forradalmian új gondolkodásmódja új irányt szabott a kozmológiának 

is Forrás: Wikimedia Commons 

Az anyag és energia (Einstein óta azt is tudjuk, hogy az anyag az energiának 

tulajdonképpen egy megjelenési formája) befolyásolja a téridő szövedékét, 
meggörbíti azt, míg a görbült téridő visszahat a testek mozgására, amit mi 

gravitációs erőként értelmezünk. 

Ez a leírásmód alapvetően meghatározza az Univerzum nagyléptékű 
szerkezetét, és így közvetlenül be kell hogy épüljön az Univerzum 

keletkezésével és fejlődésével foglalkozó bármely elméletbe. 

Az Ősrobbanás-elmélet és a Kozmológiai Elv 

Einstein elméletének megszületése után számtalan tudós (köztük maga 

Einstein) igyekezte is alkalmazni a relativitáselmélet által adott dinamikát az 

Univerzum keletkezésére, fejlődésére. Mindehhez pedig szükség volt egy 
alapvető első feltevésre az anyag eloszlására vonatkozólag a Világegyetemben. 
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A nulladik pillanat, az anyag és a téridő megszületése Forrás: NASA 

A legkézenfekvőbb feltevés, ha megfelelően nagy léptékben szemléljük az 
Univerzum szerkezetét, azt, hogy a Világegyetemben az anyag eloszlása 

homogén és izotróp. 

Ezt a feltevést hívjuk Kozmológiai Elvnek, amelyet az Univerzumban 
található anyag (galaxisok) eloszlására vonatkozó megfigyelések is 

alátámasztani látszottak. 

 

Az anyag, a galaxisok Univerzumon belüli eloszlása a Kozmológiai Elv 

bizonyítékának tekinthető Forrás: Youtube 

Mindezt jól kiegészítette (eleinte) a kozmikus háttérsugárzás nagyléptékű 

egyenletessége is, amely megerősítette azt a feltevést, miszerint a 

háttérsugárzást milliárd évekkel korábban kibocsátó anyag eloszlása is a 
legnagyobb léptékben egyenletes kellett hogy legyen. Az Ősrobbanás-elmélet 

a relativitáselmélet és a Kozmológiai Elv alapvető pilléreire támaszkodva 

próbálta megmagyarázni az Univerzum keletkezésének és fejlődésének 
alapkérdését. 

Túl a Kozmológiai Elven 

A Kozmológiai Elv eredeti formájában az újabb felfedezések fényében 
kérdésessé vált, és vele együtt a rá építkező Ősrobbanás-elméletben is 

szaporodni kezdtek a problémák. 

Az egyre kisebb méretskálákon éppen az egyenletes anyageloszlás ellentéte 
fedezhető fel, amelynek korántsem egyértelmű a magyarázata az Ősrobbanás-

elmélet keretein belül. 
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Az inflációs elmélet az ősrobbanási hipotézis továbbfejlesztése Forrás: NASA 

A megoldáshoz a kozmológusok kidolgozták az úgynevezett inflációs-
elméletet, amely tulajdonképpen az Ősrobbanás-elmélet kiterjesztésének 

tekinthető. Az Univerzum nagyon korai időszakában a korábbihoz képest 

lényegesen gyorsabb növekedési szakaszt feltételezve, mind az Univerzum 
nagyléptékű szerkezete, valamint a lokális struktúrák (galaxisok) kialakulása 

is megmagyarázhatóvá válik. 

 

Az NGC 2207 és IC 2163 jelű egymással ütköző spirális galaxisok

 Forrás: NASA/ESA 

Tekintsük át az Ősrobbanás-elméletben felvetődött legnagyobb kérdéseket és 

próbáljuk ezeket megmagyarázni az inflációs szakasz bevezetésével! 

Hogyan formálódtak az Univerzum struktúrái? 

A távcsövek viszonylag egyszerű eszközt adnak a kezünkbe az Univerzum 

különböző léptékű szerkezetének megfigyelésére. 

Ezt a szerkezeti felépítést bármely keletkezési modellnek meg kell tudnia 

magyarázni, vagyis olyan fejlődési irányvonalat kell jósolnia, amely a ma 

megfigyelt Világegyetemet eredményezi. 

 

Minél jobban feltárulnak a kozmosz mélységei, annál több kérdés is 

megfogalmazódik Forrás: Wikimedia Commons 

A Hubble űrteleszkóp talán egyik leghíresebb felvétele a „Deep Field Image”, 

amely erről a struktúráról árulkodik. Az Ősrobbanás-elméletből éppen annak 

a magyarázata hiányzik, hogy miként jöhettek létre ezek a megfigyelhető 
struktúrák a Világegyetemben? A legelfogadottabb feltevés szerint a jelenleg 

látható struktúrák a kezdeti Univerzum, közel egyenletes anyageloszlásában 

tapasztalható apró fluktuációiból (ingadozásából, hullámzásából) alakultak ki 
a gravitáció hatására. 
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Az M 87 relativisztikus jelensége Forrás: NASA 

Ezek a fluktuációk máig megőrizték nyomukat a kozmikus háttérsugárzás 

hőmérsékletingadozásaiban. Az eredeti Ősrobbanás-elmélet segítségével, 
megmagyarázható az egyenletes kezdeti anyageloszlás, valamint a kozmikus 

háttérsugárzás, illetve a könnyű elemek keletkezésének kérdése, azonban a 

galaxisok létezése, valamint az Univerzum strukturális felépítése már nem 
értelmezhető. 

 

A Nap helye a Galaxis 200 milliárd csillaga között. A Tejútrendszer is csak 

egy apró porszem az ismert Univerzum töbszáz milliárd csillagvárosa között
 Forrás: NASA 
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Viszont az apróbb fluktuációk által indított gravitációs elrendeződés 

értelmezhetővé teszi a problémát. Példaképpen tekintsünk vissza a 
Világegyetem távoli múltjába. 

Nagyjából 500 ezer évvel az Ősrobbanás után az Univerzum közel 1000-szer 

volt kisebb a jelenlegi méreténél. 

Ebben az időszakban például a Tejútrendszerünket magába foglaló 

tértartományban az anyag sűrűsége mintegy 0,5%-al kellett hogy felülmúlja a 

környezetét, ami miatt az itt található anyag lényegesen lassabban tágult, mint 
a környező régiókban. 

 

A Galaxis, azaz a Tejűtrendszer központi síkja Forrás: NASA 

Ennek hatására a későbbi Tejútrendszer környezetében egyre jobban 

megnövekedett az anyag sűrűsége, a gravitáció irányítása alatt. Ha ezt a 

gondolatmenetet tovább folytatjuk, akkor elképzelhetjük azt az egyre jobban 

sűrűsödő anyagcsomót, amelyből kialakult a Tejútrendszer, illetve azon belül 

a további csillagcsoportosulások, a csillagrendszerek, és a bolygórendszerek 
is. 

 

A Hubble-űrteleszkópForrás: NASA 

A kozmológusok azt feltételezik, hogy a Hubble-űrtávcső számos felvételén 

éppen ilyen galaxisformálódási fázisban lévő állapotokat láthatunk. (Ne 

feledjük, hogy a galaxisok képe a múltat tükrözi, az akkori állapotot, amikor a 

galaxis fénye elindult hozzánk). 

Hogyan keletkeztek a korai Univerzum apró fluktuációi? 

Az eddig összefoglalt fejlődési mechanizmust a gravitáció vezényelte le az 
apró, kezdeti ingadozásokból kiindulva, amelyeknek jelen kellett lenniük a 

korai Univerzum közel egyenletes anyageloszlásában. Azonban még ez sem 

ad magyarázatot arra, hogy miként jöttek létre ezek a kezdeti fluktuációk. 
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Az anyag eloszlása az ősrobbanás utáni Univerzumban Forrás: NASA 

Két elméleti lehetőség vetődött fel a kozmológusok számára, hogy 
megválaszolják ezt az égető kérdést. Az egyik az inflációs tágulási időszak 

bevezetése a korai Univerzumba, illetve a Világegyetem nagyléptékű 

szerkezetében tapasztalható defektusok, hiányosságok feltételezése. A két 
feltevés némileg eltérő jóslatokat adott a kozmikus háttérsugárzás apró 

ingadozásaira. 

 

Forrás: NASA 

A megfigyelések az inflációs elmélet jóslatait látszanak alátámasztani, így a 

folytatásban alaposan áttekintjük majd a kozmikus háttérsugárzás eloszlásáról 
szerzett ismereteinket is, a korai Univerzum magyarázatára. Mindezeket 

beépítve az Ősrobbanás-elméletbe  megnézzük, vajon mennyire tudjuk 

megmagyarázni ezzel a modellel a világunk keletkezését? (Folytatjuk) 

(A szerző asztrofizikus, az MTA kutatója) 

Izzadságunkból következtet egészségünkre az 

okoskarkötő 

HIVER'T-KLOKNER ZSUZSANNA 2016.02.17. origo.hu 

Nemcsak csuklón, hanem homlokon is viselhető az érzékelőkkel 

felturbózott pánt, amely vezeték nélkül küldi okostelefonunkra valósidejű 

állapotfelmérésünket sportolás közben.  
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A piacon manapság kapható viselhető fitneszmonitorok legfeljebb az elégetett 

kalóriákat, a pulzust és a távolságot számolják. Többségüknél előnyként 
tüntetik fel, hogy ellenállnak az izzadságnak. Pedig ez hátrány is lehet, 

hiszenaz izzadság kémiai összetétele rengeteg információt elárul pillanatnyi 

egészségi állapotunkról.Nem ellenállni kell tehát az izzadságnak, hanem 
mintát vételezni belőle és kielemezni -- gondolták a Kalifornia Egyetem 

kutatói, amikor megalkották az új, valóban okos karkötő prototípusát. Az 

eszköz alkalmas arra, hogy az élsportolók optimalizálni tudják a 

teljesítményüket, de akár a gyógyszerhasználat beállítására is. A kutatási 

beszámolót a Nature folyóirat közölte.   

 Az izzadtság kémiai összetétele 
rengeteg dolgot elárul az egészségi állapotról Forrás: Nature 

Ötféle értéket mér folyamatosan 

Az okoskarkötő két fő részből áll: a hajlékony műanyaglap egyedi fejlesztésű 
érzékelőket tartalmaz, amelyek az izzadságban lévő kálium- és nátriumionok 

szintjét méri, ezektől az elektrolitoktól sós a verejték. Ha túl sokat vesztünk 

belőlük sportolás közben, az káros a szívműködésre. Az eszköz 

figyeli a glükóz és laktát mennyiségét is, 

előbbi a szénhidrátok bomlása során keletkezik, utóbbi anionos formája a 

tejsavnak, amely akkor halmozódik fel szervezetünkben, ha a sejtek nem 
jutnak elég oxigénhez. A sejtek magas laktátszintje testünk pH-értékét is 

befolyásolja, a vér kémhatása savas irányba tolódik. Ez kedvezőtlenül 

befolyásolja az izommunkát és az ingerület átvitelt. A hőmérsékletszenzor 
segít a több érzékelő által gyűjtött adatok kalibrálásában, mondta a karkötőt 

fejlesztő Ali Javey, a Kalifornia Egyetem elektromérnök-professzora. 

 

Az eszköz segítségével a sportolók optimalizálni tudják a teljesítményüket 
Forrás: Thinkstock 

A fentiek mellé még két referencia elektród került. A karkötő másik része a 

hajlékony nyomtatott áramkör, amely 11 teljesen hétköznapi chipet tartalmaz, 
ezek együtt értelmezik az érzékelők adatait és továbbítják azokat vezeték 

nélkül a közeli laptopra vagy okostelefonra. 
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Több szempontból is meghaladja az elődöket 

Az izzadság elemzésére már korábban is próbáltak létrehozni speciális 

eszközöket, ám azok merev szilícium-chipet alkalmaztak, amely nem képes 

rásimulni a testre, tehát a mért értékek pontatlanok.  Az új eszköz annyival is 
fejlettebb, hogy egy időben több érték mérését végzi. 

A tesztek során tökéletesen hozta a várt teljesítményt. A kísérleti alanyoknak 

az is tetszett, hogy az eszköz hordozható, és a méréshez nincs szükség 

tűszúrásra. A fejlesztő elmondta, hogy az élsportolók terheléses tesztjei során 

vett mintákat többnyire el kell szállítani egy laboratóriumba, hogy kiértékeljék 

a vett mintákat. 

 

Csuklón és homlokon is viselhető a felturbózott pánt Forrás: Nature 

Az új karkötő valósidejű adatokat nyújt a szervezet állapotáról, ilyen például 

a kimerültség, túlhevülés, túlzott folyadékvesztés. Az okoskarkötővel egyes 

betegségek nyomon követése is lehetővé válik, hiszen a fenti értékekből 
bizonyos gyógyszeres terápiák hatékonysága is mérhető. Tervezik, hogy 

kisebb méretben is elkészítsék az okoskarkötőt, amely akkor bébimonitorként 
szolgálhatna. 

20 százalékkal lelassította a tengerszint-

emelkedést a szomjas föld 

MTI 2016.02.12. origo.hu 

Az amerikai űrkutatási hivatal műholdas méréseinek segítségével először 

azonosították és számszerűsítették kutatók, milyen hatással volt a 

tengerszint-emelkedésre a talaj egyre növekvő vízraktározása: az elmúlt 

évtizedben mintegy 20 százalékkal lassította le a szomjas föld a 

tengerszint-növekedés mértékét. 

A NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) tudósai és a Kaliforniai Egyetem 
kutatói kimutatták, hogy miközben a sarki jégtakarók és a gleccserek 

folyamatosan olvadnak, a Föld időjárásában és klímájában az elmúlt 

évtizedben végbement változások miatt a kontinensek felszívtak és 

elraktároztak mintegy 3200 milliárd tonna vizet a talajba, a tavakba és a föld 

alatti vízgyűjtőkbe, átmenetileg lelassítva a tengerszint-emelkedés mértékét.  

 

A Föld talajvízkészletét használjuk, ami miatt egyre szomjasabb a bolygó
 Forrás: AFP/SPL 
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A globálisan jellemző folyamat ugyan eloszlott a kontinensek között, de 

összeadódva a felszívott víztömeg kiadja a világ hetedik legnagyobb tavának, 
az amerikai Huron-tónak a víztömegét.  

Nagyobb a változás, mint gondoltuk 

Mindig is feltételeztük, hogy az emberek növekvő támaszkodása a talajvízre 
az öntözésben és a vízfogyasztásban azt eredményezi, hogy a víz a 

szárazföldről az óceánokba jut. Azt azonban nem vettük észre, hogy az elmúlt 

évtizedbena globális vízkörforgásban végbement változások nagyobb 
mértékben ellensúlyozták a talajvíz kiaknázásából adódó 

veszteségeket– magyarázta J.T. Reager, a laboratórium szakembere, a Science 

című tudományos folyóiratban közzétett tanulmány egyik szerzője.  

Évente hatalmas mennyiségű víz párolog el az óceánokból, és hullik eső vagy 

hó formájában a szárazföldre, majd visszatér az óceánba a folyók, vízelvezetők 
által, ezt nevezik globális hidrológiai körforgásnak. A tudósok előtt régóta 

köztudott, hogy a Föld vízkörforgásában végbemenő kicsiny változások ha 

csak átmenetileg is, de nagy változásokat idézhetnek elő a tengerszint-
emelkedésben.  

 

Ha így folytatódik a tengerszint-emelkedés, egész városok kerülhetnek víz alá

 Forrás: Nickolay Ramm 

A vizes területek nedvesednek, a szárazak kiszáradnak 

Azt azonban nem tudták eddig, mekkora lehet ez a változás, mivel nem tudták 
globálisan mérni. A NASA 2002-ben bocsátotta fel GRACE nevű kettős 

műholdját, amelyet elláttak ezen folyamatok mérésére szolgáló eszközökkel.   

Ez az első olyan tanulmány, amely megfigyelte a talaj változó vízraktározási 
képességét és annak hatását a tengerszint-növekedés jelenlegi mértékére. 

Kirajzolta továbbá a talaj kiszáradásának és nedvesedésének "mintáját", 

megmutatva, hogya vizes területek egyre nedvesebbek lesznek, a szárazak 
egyre jobban kiszáradnak.Ez a mintázat összhangban van a klímaváltozási 

előrejelzésekkel - magyarázta Jay Famiglietti, a Kaliforniai Egyetem 

földtudományok professzora. 

Megdöbbentek a tudósok: kétszer gyorsabban 

emelkedik a tengerszint 

ORIGO 2016.01.26.  

A tengerszint emelkedése a klímaváltozás egyik leglátványosabb mutatója. 

Közhely, hogy a globális felmelegedés hatására (melegebb hőmérséklet, 

olvadó jégtakarók és gleccserek) emelkedik a tengerek vízszintje, azonban 

egy friss tanulmány szerint a helyzet súlyosabb, mint eddig gondolták. 

A Bonni Egyetem kutatócsoportja a "Proceedings of the National Academy of 

Sciences” szaklapban hétfőn publikált tanulmányában arról számolt be, hogy 

12 évnyi adatot átvizsgálva rájöttek: a globális tengerszint-emelkedés 
kétszerese is lehet annak, mint amit eddig feltételeztek.  

http://www.pnas.org/content/early/2016/01/20/1519132113.abstract
http://www.pnas.org/content/early/2016/01/20/1519132113.abstract
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A kutatók szerint kétszer akkora tengerszint-emelkedéssel kell számolnunk, 

mint ahogy azt korábban gondoltuk Forrás: AFP/Paul Faith 

Míg korábban úgy vélték, hogy évente 0,7 és 1 milliméter közötti értékekkel 

kell számolni, addig a 2002 és 2014 közötti műholdfelvételek rámutattak a 

valóságra: az egyre melegebb víz ténylegesen 1,4 milliméternyit emelkedik 

évente. Ráadásul, ha mindehhez még hozzáadjuk azt is, hogya sarki jégtakaró 

gyorsabban olvad, mint korábban,akkor a tengerszint akár 2,74 milliméternyit 

is emelkedhet évente. 

Nem egyforma az emelkedés 

Ez átlagérték, vannak természetesen kilengések. Míg a Fülöp-szigeteknél 

például ez az arány ötszörösként értendő, vagy például Bangladesnél is átlag 
feletti, addig az USA nyugati partvidéke stabilan tartja magát, ott alig 

érzékelhető az emelkedés. Általánosan igaz, hogy az Indiai-óceán sokkalta 

gyorsabban reagál a felmelegedésre, mint az Atlanti-óceán. 

 

Így festene Rio 2100-ban, ha nem állítanánk meg a felmelegedést Forrás: 

Climate Central 

Szerencsére a 2000 méter alatti mélységben még nem érzékelhető komolyabb 

hőmérséklet-emelkedés, de ez a folyamat idővel elkezdődhet, ami majd még 

inkább gyorsítja a vízfelület tágulását (ugyanis a meleg hatására megnő a víz 

térfogata), és ez tovább fokozhatja a problémát. 

Így lesz ebből több méter 

Jürgen Kusche, a Bonni Egyetem professzora, a tanulmány társszerzője 
fontosnak tartja, hogy a tengerpart menti országok gyorsan reagáljanak erre a 

környezeti változásra, hiszenvíz alá kerülhetnek lakóhelyek,és gyakoribbá 

válnak a viharok és szökőárak a tengerparti térségekben. 

Elsőre kevésnek tűnik ez a pár milliméter emelkedés, akárcsak az, hogy az 

iparosodás óta mért globális átlaghőmérséklet-emelkedés is „csak” egy 

Celsius-fok, ám ha azt nézzük, hogy ez átlagérték, és folyamatosan növekszik, 
a közeli és távoli jövőre nézve ijesztő következményekkel lehet számolni. 
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A part menti városoknak vigyázniuk kell a tengerszint-emelkedéssel
 Forrás: Stewart Baird 

A globális felmelegedés a ludas 

A tengerszint-emelkedés a globális felmelegedés hatására gyorsult be az 
utóbbi időben: míg 1900 és 2000 között csupán 10-20 centiméterrel 

emelkedett az átlagos tengerszint, addig a Potsdami Éghajlati Hatáskutató 

Intézet számai alapján a század végére 50 és 140 centiméterrel lesz magasabb 
a vízszint. Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) adatai 

szerintaz egyméteres emelkedés ötmillió négyzetkilométernyi területet 

áraszthat el a világ alacsonyan fekvő területeiből,ezzel a Föld összes 
termőföldjének harmada semmisülne meg, és közel ötvenmillió menekültet 

hagyna maga után a tragédia.  

A belekben lakik-e a halál, avagy a 

méregtelenítés blöffje 

PESTHY GÁBOR 2016.02.22. origo.hu 

A halál a belekben lakik – olvashatjuk egyre gyakrabban az ijesztő 

szlogent a neten feltűnő blogokban, cikkekben, hirdetésekben, amelyek, 

természetesen jó pénzért, mindjárt megoldást is kínálnak a problémára. 

De vajon van-e tudományos alapja a méregtelenítő diétának, és szükség 

van-e rendszeres vastagbéltisztításra ahhoz, hogy valaki megőrizze a 

bélrendszere egészségét?  

A vastagbéltisztítás nem a mai kor találmánya, egészen az ókori egyiptomiakig 

és görögökig nyúlik vissza.  

 

A méregtelenítés hatásossága tudományosan mind a mai napig nem nyert 

bizonyítást Forrás: Photononstop/Photononstop/Fabrice Lerouge 

Az Egyesült Államokban az 1920–30-as években népszerű volt, ám mivel a 

kezelés mögött álló elméleteket egyre inkább megkérdőjelezték, fokozatosan 

kiment a divatból. Az elmúlt évtizedben azonban újra megnőtt a népszerűsége 
az úgynevezett kolon-hidroterápiának, azaz a vastagbél átmosásának és más 

„méregtelenítő” módszereknek. Az ilyen eljárások szükségességét azonban – 

a sok vizsgálat ellenére – a tudomány a mai napig nem igazolta.  
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Miért kellene tisztítani a belet? 

A méregtelenítés és a béltisztítás mellett kardoskodók a következő érveket 

szokták felhozni indokul. A normál életben rengeteg olyan anyag kerül a 

szervezetünkbe, amelyek káros hatással vannak egészségünkre, megterhelik a 
májat, a vesét, a bélrendszert, és hosszú távon komoly problémákat 

okozhatnak.  

A nyilvánvaló mérgeken túl, mint az alkohol és a nikotin, ilyenek lehetnek a 

mesterséges élelmiszer-adalékok, ízfokozók, tartósítószerek is, tehát az 

egyszerű mindennapos táplálkozás során rengeteget veszünk magunkhoz a 

szervezetet terhelő anyagokból.  

 

Az élelmiszerekben lévő tartósítószerek eltávolítása a szervezetből a májban 
történik Forrás: AFP/Igor Zarembo 

Sokan visszahozzák azokat a már az ókorban is hangoztatott érveket, amelyek 

szerint a belekben rothadó, meg nem emésztett hús- és egyéb ételmaradványok 
mérgek. E mérgek a vérkeringésbe visszakerülve károsíthatják többek között 

az agyat és az idegrendszert.  

 

A nyilvánvaló mérgek a nikotin és az alkohol Forrás: Thinkstock 

Az autotoxikációnak vagy önmérgezésnek elnevezett jelenség tünetei között 

szerepelt többek között a fáradtság, a fejfájás, az elhízás vagy az enerváltság. 

Ezek persze általános tünetek, amelyek mögött sokféle ok meghúzódhat, de 
szinte mindenki megtapasztalja időnként, ezért ezek jó hívószavak lehetnek a 

sarlatánok számára.  

Lerakódások a bélben? 

A legszélsőségesebb állítások szerint a belekben évtizedek alatt lerakódott 

maradékok szabályosan belekötnek az emésztőrendszerbe, fényes, fekete, 

áthatolhatatlan és kemény réteget képezve, amely az 5-7 centiméteres 

vastagságot is elérheti. A lerakódások a bélrendszer elhalt sejtjeiből, az elhalt 

baktériumok millióiból, az epeváladék sóiból, koleszterinből, 

orvosságmaradékokból, emészthetetlen ipari élelmiszerek sorából állnak 
össze.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2668399


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 3. szám 

  

 

 

41. oldal 

 

Így néz ki a vastagbél (színezett) röntgenfelvétele. Széles körben fellelhető a 

különféle egészségügyi oldalakon és reklámokban a neten, és valóban üres a 

beavatkozás előtti hashajtós előkészítéstől. Több oldalon ezt a képet 
manipulálják úgy, mintha a kolon-hidroterápia előtt mindenféle 

lerakódásokkal lenne tele, amelyektől aztán a kezelés „megszabadítja”

 Forrás: Public domain 

Sokan azt is állítják, hogy a szervezet méreganyagainak eltávolításáért felelős 

májat és vesét is időnként meg kell tisztítani, mert ezek a feladatuk végzése 

során eltömődnek, hatékonyságuk romlik, sőt szélsőséges esetben fel is 

mondják a szolgálatot.  

Ezeknek az embereknek vagy hiányoznak a legalapvetőbb biológiai 

ismereteik, vagy szándékosan ferdítik el a tényeket. Úgy állítják be az élő 
szervek működését, mintha azok olyan passzív, mechanikus szűrők lennének, 

amelyekben a méreganyagok fennakadnak és felgyülemlenek.  

A májat nem kell tisztítani 

A méregtelenítés apostolai azzal érvelnek, hogy ezeket a szerveket időről időre 

ki kell tisztítani, ahogy egy elkoszolódott törlőrongyot kimosunk, vagy ahogy 
kicseréljük az autónkban a légszűrőt. Azonban a máj és a vese igazából 

egyáltalán nem így működik.  

 

Méregtelenítő kúra ábrázolása a 18. századból Forrás: Boston Public 

Library 

A máj kémiai reakciók sorozatán keresztül a mérgező anyagokat olyanokká 
alakítja, amelyek aztán az epével vagy a veséken keresztül békésen 

távozhatnak a szervezetből.  

A máj tehát öntisztító: semmi szüksége pucolásra,  

mivel – hacsak valaki nem szenved orvosilag igazolt májbetegségben – a 

méreganyagok nem gyűlnek fel benne, és rendszerint gond nélkül üzemel 

egész életünkön át. A vese a vizeletbe választja ki a salakanyagokat, amelyek 
máskülönben a vérben maradnának.  
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A léböjtkúrának legfeljebb placebohatása van a tudományos vizsgálatok 

eredményei szerint Forrás: BSIP/Alice S. / BSIP/Alice S. 

Természetesen léteznek olyan betegségek, amelyek károsítják a bél-, a máj- 

vagy a veseműködést, de ebben az esetben semmilyen tisztítókúra nem segít, 

sőt sokszor inkább árt.  

A bélműködés alapjai 

„A bél folyamatos mozgásban van, ilyen jellegű lerakódások nem jöhetnek 

létre, ezek laikus elképzelések” – mondja dr. Veres Gábor, a Semmelweis 
Egyetem I. számú Gyermekklinikájának gasztroenterológusa az Origo egy 

korábbi cikkében. Sok kérdésre még nem ismert a válasz. Azt viszont biztosan 

tudjuk, hogy a bélrendszer egészségét legfőképp a bélflóra állapota, azaz a 
bennünk élő „jó és rossz baktériumok” aránya határozza meg, mondta a 

szakember.  

 

A méregtelenítő kúráknak időnként kifejezetten káros hatásuk is lehet

 Forrás: Thinkstock 

Tudjuk azt is, hogy az immunrendszer működésében alapvető résztvevő a 
bélflóra, így amikor károsodik, túlsúlyba kerülnek az élettanilag káros (rossz) 

baktériumok, akkor az immunrendszer is gyengül.  

A bélflóra ezentúl mechanikus védelmet nyújt a bél nyálkahártyájának, segíti 
annak regenerációját, K- és B-vitamint termel, és támogatja a kalcium, vas, 

magnézium felszívódását. Számos betegség, emésztési panasz kapcsolatba 

hozható a káros bélbaktériumok elszaporodásával.  

A béltisztítás csak átmeneti javulást hozhat 

„Ismert, hogy mindenkiben sokfajta baktérium él, ám hogy milyen 

baktériumfajok milyen arányban fordulnak elő, az teljesen egyedi. Egy 
béltisztítás során a vastagbélben lévő jó és rossz baktériumok egy része 

kimosódik, ezért bizonyos tünetek enyhülhetnek, például emésztési panaszok 

megszűnhetnek, ám tudni kell, hogy a hatás csak átmeneti, néhány hét múlva 
ugyanazok a baktériumfajok szaporodnak el” – mondja dr. Veres Gábor.  

http://www.origo.hu/egeszseg/20140128-vastagbel-beltisztitas-meregtelenites-beontes-kolonhidroterapia-belflora-probiotikum-prebiotikum.html
http://www.origo.hu/egeszseg/20140128-vastagbel-beltisztitas-meregtelenites-beontes-kolonhidroterapia-belflora-probiotikum-prebiotikum.html
http://www.origo.hu/egeszseg/20131203-hogy-szerezhetunk-minel-tobb-jo-belbakteriumot.html
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Bélbaktériumok mikroszkópos felvételen Forrás: AFP/SPL 

A bélflóra összetétele azonban tartósan befolyásolható az étrenddel: más 

baktériumok dominálnak például a vegetáriánusoknál, és mások a húsevőknél 
(nehéz zsíros ételek hatására csökken egyes jó baktériumok aránya, valamint 

a fokozott epesavképződés is károsítja a bélflórát). Ugyancsak ismert, hogy 

más a bélflórája egy normál súlyú és egy elhízott embernek.  

Méregtelenítés helyett kiegyensúlyozott étrend 

„A legjobb a kiegyensúlyozott táplálkozás, minél több növényi rost 

fogyasztásával, a rostok ugyanis prebiotikumként működnek” – mondta dr. 

Veres Gábor. A prebiotikumok pedig serkentik a vastagbélben a jótékony 

hatású baktériumok szaporodását. (Míg a probiotikumokkal jó baktériumokat 

vihetünk a szervezetünkbe, a prebiotikumok olyan természetes élelmiszer-
összetevők, amelyek a vastagbélbe jutva elősegítik a hasznos baktériumok 

szaporodását.  

Kiváló prebiotikumforrások például a gyökérzöldségek, a hagymafélék, a 
banán, az articsóka, a spárga, az olajos magvak és a zabpehely. 

Probiotikumokat pedig az erjesztett ételek tartalmaznak, például a joghurt 

vagy a savanyú káposzta.)  

 

Ökológiai gazdálkodással termesztett élelmiszerek. A legfontosabb a helyes 

táplálék- és életrend https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/ 

Az, hogy az ember egy méregtelenítő diéta után energikusabbnak érzi magát, 

szintén valószínűleg a megváltozott bélflóra hatása, nem pedig a „mérgek” 

kiürüléséé.  

A méregtelenítő diéták szükségességét tudományos bizonyítékok nem 

támasztják alá (hiszen a mérgek eltávolítását a máj és a vese elvégzi), tény 

azonban, hogy a rostban gazdag zöldségek, gyümölcsök fogyasztása és a 
zsírban, cukorban bővelkedő feldolgozott ételek kerülése a bélflórát 

jótékonyan befolyásolja.  
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Szubjektív, hogy egy méregtelenítő kúra után jobban érezzük-e magunkat

 Forrás: Thinkstock 

„Szubjektív, hogy valaki egy méregtelenítő diéta után energikusabbnak érzi-e 
magát. Pszichésen már a tudattól jobban vagyunk, hogy törődtünk az 

egészségünkkel, és az is ismert, hogy az emberek 30 százalékánál a 

placebohatás is működik” – mondta dr. Veres Gábor.  

A homeopátia ismét elvérzett a tesztek mezején 

DR. BOLDOGKŐI ZSOLT 2016.02.22. origo.hu 

A homeopátia az alternatív orvoslás egyik legabszurdabb ága, mert az 

alapelvei – például a víz gyógyító emlékezete vagy a szimbólumok fizikai 

létezőként való kezelése – tökéletesen szembemennek a modern 

tudományos világképpel.  

Nem rendelkezik a placebótól elkülöníthető hatással 

A fő probléma az, hogy e filozófiát nem mesekönyvekben terjesztik, hanem 
gyógyszertárakban, orvosok által felírt pirulák formájában. A nyugati világ 

valamilyen ok miatt szemet huny e hazugság felett, sőt törvényes pecséttel 

legalizálja a homeopátiás szerek forgalmazását.  

 

A homeopatikus hígítási elv ugyanannyira irracionális, mint például a víz 

"emlékezete" Forrás: Origo 

Egyes országokban még a társadalombiztosítás is fedezi a kezeléseket és a 
homeopátiás kórházak és részlegek működését. Valami azonban mozdulni 

látszik. Az első jelentősebb bilit az ausztrál Nemzeti Egészségügyi és Orvosi 

Kutatási Tanács (NHMRC) vizsgálata borította azzal a konklúzióval, hogy a 
homeopátia a placebótól nem elkülöníthető hatással rendelkezik, magyarul 

humbug.  

https://www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/cam02
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Az, hogy a víznek memóriája lenne, tudományosan nem bizonyított tény
 Forrás: Origo 

Ezt követte az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Hatóság (FDA) 

lépése, amelyben tudományos bizonyítékokat követelt a homeopátia 
hatásosságát illetően. Európában a tudományos akadémiák kezdtek 

mozgolódni, elsőként a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, majd a Magyar 

Tudományos Akadémia javasolták, hogy a homeopátiás szereket ugyan olyan 
teszteknek kellene alávetni, mint a hagyományos gyógyszereket, hiszen 

ugyanarra használják őket.  

Ismét hatástalannak bizonyult a homeopátiás módszer 

A legújabb pofon ismét Ausztráliából érkezett. Paul Glasziou, a Bond Egyetem 

neves professzora által áttanulmányozott 57 szisztematikus analízis szerint, a 

68 betegséget érintő 176 tanulmány egészen pontosan 0 esetben találta 
hatásosnak az alkalmazott homeopátiás kezelést.  

 

A homeopátia hatásosságával kapcsolatban már korábban is 

megfogalmazódtak kétségek. Szatirikus 19. századi grafika homeopátiás 
disputáról Forrás: Origo 

A professzor a British Medical Journal blogjában fejti ki abbéli nézeteit, hogy 

Samuel Hahnemann, maga is elégedetlen lenne ’gyermeke’, a homeopátia 
egészségügyi állapotával, hiszen az utóbbi időszakban rendkívül sok 

megpróbáltatás érte. Glasziou személyes hangon fejezte ki döbbenetét, hogy 

milyen sok kórra tartják gyógyírnak ezt a hatástalan módszert. 

file:///C:/Users/elter1tamas314/Downloads/tudomÃ¡nyos%20bizonyÃtÃ©kokat%20kÃ¶vetelt
http://www.kva.se/en/News/2015/remissvar-om-homeopatiska-lakemedel/
http://vs.hu/kozelet/osszes/kikeltek-a-homeopatias-szerek-ellen-az-mta-orvosai-1109
http://vs.hu/kozelet/osszes/kikeltek-a-homeopatias-szerek-ellen-az-mta-orvosai-1109
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/homeopathy-therapeutic-dead-end-systematic-review-no-evidence-it-works-a6884356.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/homeopathy-therapeutic-dead-end-systematic-review-no-evidence-it-works-a6884356.html
http://blogs.bmj.com/bmj/2016/02/16/paul-glasziou-still-no-evidence-for-homeopathy/
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Nagyszámú és egymástól független kutatás jutott arra a konklúzióra, hogy a 
homeopátiának nincsenek természettudományos alapjai Forrás: 

Origo 

Talán a legmegdöbbentőbb azok felelőssége, akik AIDS-t ’gyógyítanak’ vele 
Afrikában. Vajon mikor áll talpra a szakma és jelenti ki egységesen, hogy az 

alternatív orvoslás királynője meztelen? 

(A szerző az MTA akadémiai doktora, egyetemi tanár, a Szegedi 
Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója) 

A csomagolás kihat az étel ízére 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2016.02.18. index.hu 

Aki fújt már protekciós adag tejszínhabot a gesztenyepüréjére, nyilván buzgón 
helyesel, ha meghallja, hogy a fehér szín mindent édesebbé tesz. Bizonyos 

esetekben viszont pont csökkenti az édes ízt, ha fehér tányérból eszünk. Ennek 

semmi köze az ételek cukortartalmához; az agyműködéshez annál inkább. A 
színek, a formák, a csomagolási és tárolási módszerek nagyban befolyásolják, 

hogy milyennek érezzük az étel ízét. 

Egy vizsgálat során az Oxford Egyetem egy pszichológiaprofesszora, Charles 
Spence csapatával megállapította, hogy ugyanaz az eperízű mousse tíz 

százalékkal édesebbnek hat, ha fehér tányéron szolgálják fel, és nem feketén. 

Ugyanebben a kísérletsorozatban mutatták ki, hogy a kávé kétszer erősebbnek, 

de csak kétharmad olyan édesnek hat, ha fehér bögréből isszuk, és nem 

áttetszőből. Hasonló jelenségek befolyásolhatják a többi érzékszervünket is: a 

karamella például tíz százalékkal keserűbbnek érződik, ha közben mély tónusú 
zenét hallgatunk. 

 

Fotó: Noam Galai / Europress / Getty 

Hogy a csomagolás befolyásolhatja az ételek ízét, nem új megállapítás. Egy 

amerikai termékfejlesztő, W. A. Dwiggins már az 1920-as években is azt 
állította, hogy az emésztőnedveink nem csak az étel puszta látványától 

indulnak be: legalább ilyen erős hatást vált ki az a kartondoboz, amin átlósan 

piros-fehér sávok húzódnak. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.newyorker.com%2Fmagazine%2F2015%2F11%2F02%2Faccounting-for-taste
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWilliam_Addison_Dwiggins


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 3. szám 

  

 

 

47. oldal 

A piros-fehér mizériáról a Coca-Cola többet tudna mesélni. 2011-ben 

kampányt indítottak a jegesmedvék védelméért; ennek részeként fehér 
dobozokban árulták a kólát. A terméket viszont azonnal visszavonták, amikor 

a vásárlók arra kezdtek panaszkodni, hogy a Coca-Cola megváltoztatta az ital 

receptjét, ugyanis nem érződik annyira édesnek, mint a piros dobozos kóla. 

 

Azóta laborkísérletekkel is igazolták, hogy a vörös színt automatikusan az 
édessel asszociáljuk. Egy vizsgálatban például a sós pattogatott kukoricát is 

édesebbnek érezték a tesztalanyok, ha piros vödörből ették. Ugyanakkor más 

vizsgálatok más eredményt hoznak. Egy másik kísérlet azt bizonyította, hogy 
a sajttorta húsz százalékkal édesebb, ha kerek, és nem szögletes (de fehér) 

tányérról kínálják. Vagyis ezek a hatások léteznek – csak nem tudni, hogy mire 

használjuk őket. 

Darwin kopogtat a mennyek kapuján 

DR. BOLDOGKŐI ZSOLT 2016.02.24. origo.hu 

A vallásos és a tudományos gondolkodás elvileg békésen megférhet 

egymás mellett a kutatás világában. Van azonban egy fontos kivétel, ami 

nem más, mint az eredetproblémák. Az élet létrejötte és evolúciója a 

leginkább reflektorfényben lévő vita a hitalapú és a tudományos 

gondolkodás között. Ebben az írásban a spontán eredet és fejlődés elleni 

főbb ellenérveket sorakoztatom fel, és adok rájuk válaszokat.  

Nem bizonyított, hogy az élet magától jött létre 

Az élet igencsak apró és törékeny formát ölthetett létrejöttekor, ezért csoda 

lenne, ha e közel négymilliárd évvel ezelőtti esemény valamilyen nyomot 
hagyott volna maga után. Miller és Woosekísérletei bizonyították ugyan, hogy 

szervetlen anyagból magától is létrejöhet szerves, de életet eddig még nem 

tudtunk mesterségesen létrehozni. 

 

Ádám teremtése Michelangelo freskóján Forrás: Picasa 

Nincs viszont semmilyen elvi akadálya annak, hogy megtegyük e lépést, 

minthogy annak sem, hogy a természet maga lehelt életet az anyagba annak 

idején. Habár az első önreprodukáló rendszer kialakulása igen kis 

valószínűségű esemény lehetett, elegendő tér és idő állt rendelkezésre, hogy 
ez mégis megtörténjen. 

Az evolúció csupán egy igazolatlan elmélet 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Miller%E2%80%93Urey-k%C3%ADs%C3%A9rlet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Carl_Woese
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Először is, az „elmélet” szót a kritikusok a „hipotézis” értelmében használják, 
holott itt a „tényként” való értelmezés lenne helyénvaló, hiszen az evolúció az 

egyik legszilárdabb bizonyítékrendszerű tudományterület. 

 Charles Darwin, az 
evolúcióelmélet atyja Forrás: Wikimedia Commons 

Nem meglepő módon az adott korú kőzetrétegekben mindig a megfelelő 

ősmaradványok fordulnak elő. Egy kambriumirétegben talált zsiráffosszília 

perdöntő ellenérv lenne, csakúgy, mint egy sarki jégbe fagyott Tyrannosaurus 
rex. 

 

Az sem véletlen, hogy nem találhatunk például sarki jégbe fagyott 

Tyrannosaurust Forrás: Wikimedia Commons 

Ráadásul a kövületek időrendisége kiadja az egyes leszármazási vonalak 
logikus rendjét, mivel a csontok alakváltozása folytonosságot mutat. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kambrium
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A földtörténeti ókor elején, több mint félmilliárd éve történt az úgynevezett 
kambriumi robbanás, amikor viszonylag rövid idő alatt robbanásszerűen 

megnövekedett a fajok sokfélesége, a biodiverzitás Forrás: Student 

Society for Science 

A 6 ezer éves Föld tana a közemberek bizonyos körében mégis nagy 

népszerűségnek örvend (az amerikaiak 46%-a hiszi ezt), tudományos 

berkekben való támogatottsága viszont ritka, bár annál elképesztőbb 
bigottságról tanúskodik. 

Az evolúció genetikai evidenciái 

Az evolúció molekuláris genetikai evidenciái a kövületeknél is ütősebbek. A 

DNS nem csupán a testünk felépítésére vonatkozó információkat örökíti 

tovább, hanem létezik benne egy rejtett üzenet is: a leszármazás kronológiáját 

őrzi. 

 

Crick és Watson. A két Nobel-díjas tudós kulcsszerepet játszott a DNS 

szerkezetének pontos leírásában. 1953-ban jelent meg korszakos cikkük Forrás: 

Wikimedia Commons 

Ha összehasonlítjuk az egyes fajok DNS-ének bázissorrendjét, megkapjuk 

azok rokonsági fokát, sőt, azt is, hogy nagyjából mikor élhettek a közös ősök. 

Sok hívő kutató azzal érvel, hogy a testi hasonlóság megköveteli a genetikai 
egyezést is. 

Ez az állítás azonban nem állja meg a helyét, mert a genom nagy részében a 

bázisok szabadon cserélhetőek, változásuk nem okoz semmiféle káros hatást. 
Magyarul, a semleges bázissorrendeknek nem kellene mutatniuk a rokonsági 

fokot, mégis ezt teszik. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Earth_creationism
http://www.gallup.com/poll/155003/hold-creationist-view-human-origins.aspx
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dezoxiribonukleinsav
https://hu.wikipedia.org/wiki/Genom
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DNS-lánc Forrás: AFP/Science Photo Library 

Továbbá, az egyes fajok DNS-e zsúfolásig van úgynevezettálgénekkel, 
amelyek korábban feladattal rendelkeztek ugyan, mára viszont a mutációk 

funkcióképtelenné tették őket. Például az emlősöknek hozzávetőleg ezer, 

szaglással kapcsolatos génjük van, az embernél azonban több mint 2/3-uk 
működésképtelenné vált. 

Vajon milyen célja lehetett a Tervezőnek az álgének emberi genomba való 

csempészésével? 

Ráadásul ezek az elemek éppen azokkal a génekkel szomszédosak, mint a 

többi emlősfajnál a működő változatok. 

 

Félmilliárd éves kambrium időszaki tengeri ízeltlábúak, trilobiták kövületei. A 
leszármazási hézagokat többen is - tévesen - a teremtés bizonyítékának vélik 

Forrás: Wikimedia Commons 

A ma élők mind közös őstől származnak, amit a genetikai 
kódegyetemlegessége bizonyít: az egyes bázishármasok minden fajban 

ugyanazt az aminosavat határozzák meg (pl. az ATG a metionint), noha ezt 

semmiféle fizikai kényszer nem diktálja. A kövületek és a genetikai 
hasonlóság csupán egyetlen, nem evolúción alapuló logikával magyarázható: 

a Teremtő szándékosan téveszti meg híveit, talán azért, hogy ne az ész, hanem 

a hit útján keressék őt. 

Az élet komplexitása véletlen útján nem keletkezhetett 

William Paley példálózását szokták emlegetni e probléma kapcsán. A 
filozófus egyházfi egy tengerparti sétát vizionál, amely során egy órát talál a 

homokban. Őrült lenne, aki azt gondolná, hogy a szél vagy az árapály képes 

lenne homokszemekből összerakni egy ilyen bonyolult szerkezetet. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pszeudog%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Genetikai_k%C3%B3d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Genetikai_k%C3%B3d
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Paley
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 William 
Paley egykorú, 18. századi portréja Forrás: Wikimedia Commons 

Ugyanez a helyzet az élő szervezetekkel is: egy „órásmesternek” kell tehát a 
háttérben állnia – vonja le a konklúziót Paley. A hiba a fenti érvelésben az, 

hogy az evolúciónak csupán egyik eleme a véletlen, a másik a természetes 

szelekció, ami irányt ad a folyamatnak. Ez az irány azonban nem előre 
meghatározott, hanem az aktuális körülmények alakítják, és nem feltétlenül a 

bonyolultabbá válás felé. 

 

A nagy és egyelőre még nem bizonyított végső kérdés, hogy mitől keletkezett 
a világmindenség és az élet Forrás: Topdimgs 

A dolog másik oldala az, hogy a genetikai események egymásra épülnek az 

evolúció során: miután egy genetikai újdonság rögzül egy populációban, a 
következő már erre az új alapra épül, és így tovább. Az intelligens 

tervezettség (IT) mozgalom tűzte zászlajára újra, és nevezte el 

leegyszerűsíthetetlen komplexitásnak a fenti problémát feszegető programot. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rtelmes_tervezetts%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rtelmes_tervezetts%C3%A9g
https://www.youtube.com/watch?v=SLC6eQWextA
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Vannak, akik az intelligens tervezettség elméletének hívei Forrás: 

Damspires 

Az IT alapállítása, hogy egy olyan bonyolult szerv, mint például a szem, nem 

jöhetett létre egyetlen evolúciós ugrással, a kis köztes lépéseknek viszont nincs 
funkcionális értelmük, ezért szelekció sem hathatott rájuk. Ugyan miért ne 

lenne értelme a fényérzékeny sejtekkel induló fokozatos evolúció köztes 

lépéseinek? A szem felépítése egyébként éppen hogy az IT ellen szól. 
Szemben a polipéval, a gerincesek retinája ugyanis logikátlan felépítésű: a 

fénynek keresztül kell haladnia több sejtrétegen is, hogy elérje a 

fotoreceptorokat. 

 

Ellentétben a polip szemével, a gerincesek és az ember szeme "logikátlan" 

felépítésű Forrás: Elter Tamás 

Az ősi szem jóval egyszerűbb képet alkotott a világról, és nem jelentett 

problémát a kifordított szerkezet. Később viszont már nem volt lehetőség a 

sejtrétegek cseréjére, mivel nem létezik olyan genetikai folyamat, amely képes 

lenne e valóban túl bonyolult feladatra. 

Isten keze egyengeti az evolúciót 

Az evolúció és a hit összeegyeztethető – állítja többek között Robert 

Asher cambridge-i őslénykutató. A teista evolúcióelmélet – szemben a Biblia 
egyedi teremtésével – azt állítja, hogy Isten nem változatlan fajokat hozott létre, 

hanem saját kezűleg igazgatja az evolúciót. 

http://www.cam.ac.uk/research/discussion/can-a-scientist-be-religious
http://www.cam.ac.uk/research/discussion/can-a-scientist-be-religious
http://www.gotquestions.org/Magyar/teista-evolucio.html
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Robert Asher cambridge-i őslénytankutató szerint a teremtéstörténet és az 

evolúció összeegyeztethető Forrás: Ancient Earth 

A két elképzelés ellentmondását sok tudós azzal magyarázza, hogy a mennyei 

világ tér- és idődimenziói eltérnek a miénkéitől. Az utóbbi időben a katolikus 

egyház legmagasabb szintjein is befogadókészség mutatkozik a biológiai 
eredet tudományos értelmezését illetően. A kérdés persze, hogy ez az 

elismerés az evolúcióelmélet lényegét érinti-e. 

 

A római katolikus egyház legmagasabb szintjén is megvan a befogadókészség 

a biológiai eredet tudományos értelmezésének elfogadására Forrás: 

citizenside.com/(c) copyright citizenside.com/Citizenside/Enrique Pérez 
Huerta 

A darwini elv nem igényli felsőbb intelligencia közreműködését, az egyházi 

verzió viszont a Teremtő általi töretlen figyelmet kell hogy jelentsen, már 
amennyiben az elképzelés végiggondolt a következményeket illetően. Ez 

viszont nem más, mint az irányított evolúció elve. 

A hiányzóláncszem-paradoxon 

A darwinizmus ellenfelei azzal érvelnek, hogy a kövületek nem mutatnak 

folytonosságot, hézagok vannak az ősi fajok között, amit az evolúció képtelen 

átugrani. 

http://index.hu/tudomany/2014/10/28/ferenc_papa_szerint_van_evolucio/
http://index.hu/tudomany/2014/10/28/ferenc_papa_szerint_van_evolucio/
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19. századi gúnyos karikatúra Darwin evolúciós elméletéről. Annak ellenére, 
hogy az evolúció sokszorosan bizonyított ténykérdés, a darwinizmusnak még 

napjainkban is szép számmal akadnak elkeseredett ellenfelei Forrás: 

Wikimedia Commons 

Ha az őslénykutatók mégis találnak egy átmeneti formát, az csupán további 
problémát generál, hiszen ezzel az eredeti egyetlen rés helyett két új 

keletkezett. Hasonlóan a fosszíliákhoz, a vallásos elképzelés a tudományos 

ismeretek réseit is gyakran az isteni beavatkozással tölti ki, innen a „hézagok 
istene” kifejezés. 

Az önzetlenség ellentmondása 

A darwini mechanizmusok önzőséget kell, hogy produkáljanak, hiszen az 

érdekeink feladása csökkenti a túlélés esélyét. 

Az ember azonban olyan esetekben is segít másoknak, amiből nem lesz haszna, 

ergo nem a természetes szelekció termékei vagyunk – érvel az ateista logika. 
Az ember motivációs rendszerének genetikai alapjait a kis közösségekben való 

lét alakította ki. 

 

A bibliai Paradicsom az emberpár megteremtése után. A bibliai 
teremtéstörténetet szó szerint értelmező kreacionisták tagadják az evolúciót, 

szerintük Isten 6000 éve egyszerre teremtett meg minden fajt Forrás: 

Anthony Neff 

http://religiondispatches.org/does-nih-head-francis-collins-believe-in-intelligent-design/
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Itt az emberek egyrészt közeli rokonok voltak, másrészt mindenki ismerte 

egymást, ezért a segítség általában viszonzást eredményezett. Az önzetlenség 
fennmaradása még a személytelen gigapoliszokban is csupán annyit jelent, 

hogy e viselkedés kódja az altruista tevékenységre (mások megsegítésére) való 

ösztönzésen alapul, és nem nézi a végeredményt, azaz hogy kifizetődött-e a 
jótett, vagy sem. 

 

Isten megteremti Évát, középkori színezett fametszet Schedel 1493-as 
világkrónikájából Forrás: Wikimedia Commons 

Ugyanez a helyzet a fogamzásgátlás mellett folytatott szexszel, amely 

evolúciós szempontból tökéletesen értelmetlen. A gének a szexualitás 

élvezetét kódolják, amely régen statisztikai értelemben produkálta is a sikert 

(gyermekáldás). Ma szenvedélyesen gyakoroljuk az élvezetes fázisokat, de 
rendszerint kijátsszuk a végeredményt. 

 

A fajok közül egyedül az ember képes lényegi szinten megérteni, hogy mi 
folyik körülötte Forrás: Wikimedia Commons 

Az ember az egyedüli lény a Földön, aki képes lényegi szinten megérteni, mi 

folyik körülötte. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenki törekszik is erre. 
Ennek az lehet az oka, hogy gondolkodásunk evolúciója során a természetes 

szelekció a praktikus és érdekalapú megoldásokat jutalmazta, vak volt viszont 

az elvont eszmék összefüggései és igazságai iránt. Az emberi agy tragikus 
vonása, hogy az értelem szabadsága helyett önigazoló prekoncepciók uralma 

alatt áll. 

Az emberi elme kialakulása 
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Elménk két alapvető komponensének - a tudatnak és az intelligenciának - 
gyökerei mélyen az állatvilágba nyúlnak vissza. A tudományos elit nem 

minden tagja vallja azonban ezt a nézetet. Egy ismert magyar fizikus elfogadja 

ugyan, hogy az ember évmilliárdos evolúció eredménye, de szerinte a lelket 
Isten lehelte Ádám testébe 6000 évvel ezelőtt. A Teremtő szabad akaratot adott 

az embernek, ezért lehetséges például a hitetlenség és a bűn létezése. 

 

Aquinói Szent Tamás, a 13. században élt keresztény gondolkodó fogalmazta 

meg a szabad akarat teológiai elméletét Forrás: C.S. Lewis 

A szabad döntés képessége azonban ellentmondásban áll a teremtői 

mindentudással. Isten téren és időn túl létezik – próbálja Francis Collins 

feloldani az előrelátás és a szabadság paradoxonát. 

 Francis S. Collins 
megpróbálta feloldani az isteni előrelátás és a szabad akarat paradoxonát

 Forrás: 

http://www.genome.gov/pressDisplay.cfm?photoID=20206/Bill Branson 

Van olyan tudós, aki úgy véli, hogy noha az érzelmeink agyunk kontrollja alatt 

állnak, a szabad akarat isteni eredetű, és halálunk után csupán ez utóbbi távozik 

a mennyei dimenziókba. Az agykutatás oldaláról érkező ateizmusellenesség 
ideológiája részben az úgynevezett test-lélek problémából táplálkozik. 

A tudat csak árnyék, az agyműködés mellékterméke? 

A materialista felfogás szerint a tudatunk - mint egy árnyék - csupán 
mellékterméke az agyműködésnek, holott szubjektíve úgy érezzük, a 

döntéseinkben kezdeményező szerepet játszik. Karl Popper és John 

https://www.youtube.com/watch?v=2kxKEFfEzoQ
https://www.youtube.com/watch?v=IfbPZd2DXlE&list=PLCxs80v9wqYAj-Slrjlg1YxTuRaeQ4oQ9
https://www.youtube.com/watch?v=IfbPZd2DXlE&list=PLCxs80v9wqYAj-Slrjlg1YxTuRaeQ4oQ9
http://bookline.hu/product/home.action?_v=Bolberitz_Pal_Freund_Tamas_Hit_es_tudomany_A_remenyseg_vegtelen_utjain&id=88043&type=22
http://filantropikum.com/a-vilaghiru-magyar-agykutato-dobbenetes-vallomasa-istenrol/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Test-l%C3%A9lek_probl%C3%A9ma
http://www.amazon.com/The-Self-Its-Brain-Interactionism/dp/0415058988
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Eccles vetették fel először az agy és elme kölcsönös oksági kapcsolatát, 

manapság pedig David Charlmers e koncepció élharcosa. 

 

Karl Popper ( a kép bal szélén) Forrás: Wikimedia Collins 

A filozófus szerint ún. pszichofizikai törvényeket kellene bevezetnünk, 

amelyek az agy és a tudat kapcsolódásának mikéntjével foglalkoznak. Ma még 
nem tudjuk, mi a helyzet a tudattal, de ez nem jelenti azt, hogy a problémát át 

kellene engedni a transzcendentális válaszok számára. Manapság trendi 

a mesterséges intelligencia (MI), illetve az ettől való félelem. 

 Sir John Eccles 

Popperrel együtt vetette fel az agy és az elme közötti kölcsönös oksági 
kapcsolatot Forrás: Wikimedia Commons 

Mi történik majd, ha az MI meghaladja az emberi értelem szintjét? – tűnnek 

fel hasonló kérdések az egyes lapok címoldalain. A hit oldaláról egyenesen 
istenkísértést kiáltanak.Ray Kurzweil Google-igazgató szerint azonban nincs 

ok az aggodalomra, mert az ember a gépekkel együtt fejlődik majd (ez 

a transzhumanizmus eszméje). 

http://www.amazon.com/The-Self-Its-Brain-Interactionism/dp/0415058988
https://www.ted.com/talks/david_chalmers_how_do_you_explain_consciousness?language=hu
http://index.hu/tudomany/2013/04/06/letezik-e_szabad_akarat/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mesters%C3%A9ges_intelligencia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil
https://hu.wikipedia.org/wiki/Transzhumanizmus


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 3. szám 

  

 

 

58. oldal 

 Ray Kurzweil szerint 
az ember együtt fejlődik majd a számítógépekkel Forrás: Wikimedia 

Commons 

Nem mindenki osztja azonban ezt az optimizmust. Lehetséges, hogy az emberi 

elme csupán egy röpke villanás azon a hosszadalmas úton, amelynek során a 

„sötét anyag” - a biológiai evolúció ádáz küzdelmein át - egy korlátok nélküli 
intelligencia formájában születik újjá. 

Mégiscsak teremtett a világ? 

Elménk a körülöttünk lévő közepes méretű dolgok sajátságainak 
értelmezéséhez alkalmazkodott, ezért a mikrorészecskék valószínűségen 

alapuló világa szemléletesen felfoghatatlan számunkra. 

A kvantumfizika alaposan felborította a valóságról alkotott képünket. Bármi is 
szolgál az anyagi világ alapjául, az megdöbbentő lesz, ha majd lehull a titokról 

a lepel. 

 

A kvantumfizika alaposan felborította a hagyományos világképünket
 Forrás: Wikimedia Commons 

Amíg azonban nem ismerjük a választ, nem tudjuk kizárni a teremtésen 

alapuló elképzelést, habár a bizonyítási kényszer labdája az állítás, nem pedig 
a kételkedés oldalán pattog. 

 

Csodás világunk csak egy intelligens lény játéka lenne? Forrás: 
Ancient Earth 
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Egy szubjektív „pro” érv lehet azonban az a lehetőség, hogy mi magunk vagy 

az általunk megalkotott MI eljut majd oda, hogy virtuális világokat hozzon 
létre. Miért ne létezhetne egy idegen civilizáció, amely megtette már ezt az 

arasznyi utat, és egy ET-kamasz szórakozásból létrehozta az univerzumunkat? 

 

Egyelőre még nem tudjuk a bizonyosság szintjén, hogy létezhetnek-e más 

világok és fejlett civilizációk Forrás: Davide and Paolo Salucci 

Az is lehetséges, hogy az anyag alakul át olyan teremtő erővé, amelyre az 
intelligencia szó nem alkalmazható. Ha kiderülne, hogy teremtett a világ, az 

távolról sem jelentené azonban, hogy igazolást nyert valamelyik vallás istene. 

Az erre való konkrét elképzelések megbízhatóságát Richard Dawkins az általa 
kiötlött repülő spagettiszörnyben való hit abszurditásával érzékelteti. 

 Richard Dawkins Forrás: 
Mike Cornwell 

Egy elképesztően alacsony valószínűségű legenda esetén fel kell tennünk a 
kérdést: érdemes-e elkötelezni elménket és életünket ez iránt? A hívő emberek 

számára ez nem jelent akadályt, egyelőre nem értjük, miért. A vallásos hit az 

eredetkérdésekben téved, ami nem jelenti azt, hogy a hit kutató foglalkozású 
birtokosai ne lennének képesek a tudományban akár a legkiválóbb 

teljesítményekre is.  

(A szerző az MTA doktora, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem 
Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója) 

Génmódosított baktériumokkal termeltetnek 

fájdalomcsillapítót 

ORIGO 2016.02.25.  

Hamarosan egy közönséges bélbaktériumot ajánlanak majd 

fájdalomcsillapítóként. Japán biomérnököknek sikerült úgy 

módosítaniuk az Escherichia coli génjeit, hogy a morfin egyik előanyagát 

pumpálja ki, amelyet azután fájdalomcsillapítóvá lehet alakítani. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Spaghetti_Monster
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A genetikailag módosított Escherichia coli 300-szor annyi tebaint (a morfin 
előanyaga) termel, mint a tebain előállítására jelenleg használt élesztő. 

Ráadásul – az élesztővel ellentétben - minimális a veszélye az ellenőrizetlen 

felhasználásnak. 

Sokkal hatékonyabb a kóli 

„A morfin összetett molekulaszerkezetű, ezért a morfin és a hasonló 

fájdalomcsillapítók előállítása drága és időigényes” – mondta Sato Fumihiko, 

a Nature Communications folyóiratban megjelent cikk egyik szerzője, a Kiotói 

Egyetem kutatója. „Viszont a mi E. colinkkal néhány nap alatt sikerült 2,1 

milligramm tebaint előállítani nagyjából 20 gramm cukorból, szemben az 
élesztő mindössze 0,0064 milligrammos teljesítményével.” 

 

A képen balra a morfin-előállítás hagyományos forrása, a máknövény, jobbra 

az E. coli baktériumok és a tebain szerkezeti képlete látható (Me = metilcsoport)
 Forrás: Eiri Ono/Kyoto University 

A morfint máknedvből állítják elő egy olyan folyamattal, amely ópiátokhoz – 

köztük tebainhoz és kodeinhez – vezet. Más szintetikus biológusok nem rég 

módosították úgy az élesztő genomját, hogy ópiát alkaloidokat szintetizáljon 
cukorból. 

Nehezebb az illegális felhasználás 

Felmerültek azonban olyan etikai aggodalmak, hogy ily módon könnyen és 
szabályozhatatlanul lehet előállítani fájdalomcsillapító molekulákat, feltéve, 

ha valaki hozzáfér a szükséges élesztőtörzshöz. 

E. coli esetén ez a veszély elhanyagolható,mondta Sato. 

„A cukor tebainná alakításához az E. coli négy genetikailag módosított törzse 

szükséges” – magyarázta Sato. „Az E. coli-t sokkal nehezebb gondozni és a 

kezeléséhez szakértelem szükséges. Ez visszatartó erőként hat az 
ellenőrizetlen termeléssel szemben.” 

A reneszánsz alkimista csodafőzete 

ORIGO 2016.02.25.  

A Teriaca a reneszánsz világ egyik legnépszerűbb és legjövedelmezőbb 

gyógyszere volt. Az orvosságot az alkimistaműhelyben gyártották és a 

gyógynövények mellett állítólag belekerült egy kis pluszösszetevő is, amely 

végül a csodaszer erejét adhatta.  

A legenda szerint időszámításunk előtt a második században, az ókori 

görögországi Colophonban élő orvos-költő, Nicandre egy értekezést írt Ta 
Theriaca címmel. Ez a tanulmány elsősorban a vadállati harapások kezeléséről 

szólt, különös tekintettel a kígyók és más mérges szerzetek marására, melyek 

nevüket a görög „therion” szóból kapták (szó szerint a viperát vagy kígyót 

jelent, de használták a mérgezésre általában).  

http://www.nature.com/ncomms/2016/160205/ncomms10390/abs/ncomms10390.html
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Nicandre tanulmánya elsősorban a kígyók és más, mérgező harapású állatok 

marásának gyógyításáról szólt Forrás: YouTube 

Első alkalommal Kr. e. 65-ben az ókori anatóliai Pontosz királya, Mithridatész, 

országának egyik leghíresebb uralkodója készíttette el ezt a híres főzetet. Az 

összesen 45 összetevőből álló receptet végül Andromachus,Nero személyes 

orvosa tökéletesítette, aki további 25 alkotóelemet adott hozzá. 

A Teriaca nevet Criton, Traianus római császár doktora alkotta és a filozófus-

orvost, Claudius Galenus-t bízták meg hatékonyságának és ismertségének 

terjesztésével. A főzetet a következő években tovább fejlesztették, receptje 
megjelenésének helyszínei szerint változott. Kórokozók és betegségek 

ellenszérumaként felbukkant többek közt Párizsban, Velencében, Rómában, 

Strasbourgban, Poitiersben és más településeken. 

 

A főzetet Nero (balra) orvosa, Andromachus tökéletesítette Forrás: 
Wikimedia Commons 

Legendás pestisgyilkos 

A Terciaca teljes összetétele a mai napig nem ismert, beazonosításuk még 
zajlik. Korának legjellemzőbb hozzávalói miatt feltételezik, hogy tartalmaz 

rozmaringot, zsályát, rutát, mentát, levendulát, kálmosgyökeret, szerecsendiót, 

fokhagymát, fahéjat, szegfűszeget, fehér ecetet, kámfort és több-kevesebb 
ürmöt. Visszatérő, leginkább extravagáns összetevői között találjuk aporrá 

őrölt viperahúst, az ópiumot, a szárított borászati üledéket, a porrá zúzott 

szarvasbika herét, vagy épp egy unikornis szarvát(ami valójában egy narvál 
agyara volt). A főzet iránti kereslet határtalannak bizonyult. Számos esetben 

használták: pestis és más fertőző betegségek, skorpiócsípés, vipera és veszett 
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kutya marás, tuberkulózis, fertőzéses láz, gyomorbetegségek, látászavarok 
kezelésére. 

 

A pestisdoktorok a pestis gyógyítására is használták a főzetet Forrás: 

oomizuao.devianart 

Az egyik változata, a „velencei szirup” feltehetőleg 64 összetévőt tartalmazott, 

többek közt fahéjat, csiperkegombát és gumiarábikumot (egyes akáciafajok 

gumiszerű váladéka). A hozzávalókat porrá őrölték és mézzel összekeverve 
szirupos orvosságot készítettek belőle. 

Hatástalan hamisítványok 

 

A Teriaca főzetet rengeteg országban árusították különböző változatokban
 Forrás: medmeanderings.com 

A 17. századra Velence megalapozta a Teriaca hírnevét egész Európában. 

Létrehozta a főzet állam egészségügyi felügyeletét és exporttevékenységet 
folytatott nem csupán az európai országokba, hanem a mai Törökországba és 

Örményországba is. A Terciacát a Consiglio della Sanita (az olasz nemzeti 

egészségügyi tanács) tartotta ellenőrzése alatt, és súlyos adókat vetett ki rá. A 
fennhatóságuk alatt tevékenykedő orvosoknak ugyanis regisztráltatnia kellett 
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a főzet minden olyan összetevőjét, ami a szer legalább egy százalékát kiteszi, 

és ez után kellett a közterhet megfizetni. 

A Teriaca ilyen hatalmas sikere azonbanelkerülhetetlenné tette a kapzsiság és 

a fekete piac megjelenését.Néhány velencei kolostorban - például ismerten a 

Santi Giovanni Paolóban – megpróbálták kihasználni a rájuk nem vonatkozó 
állami ellenőrzés előnyét, és gyengébb minőségű termékek előállításába 

fogtak. Ahogy egyre terjedt a főzet hamisítása, úgy kerültek mindenféle 

„hatóanyagok” az utánzatokba. Lassan a folyamat ellenőrizhetetlenné vált, és 
már szinte egyetlen, piacon kapható termékben sem lehetett megbízni. Közben 

elkezdődött a feliratok és jelzések, valamint az eladásra szánt csomagolások 

hamisítása is. 

 

A velencei Santi Giovanni Paolo templomban rossz minőségű főzetet 
gyártottak Forrás: Flickr / Xiquinho Silva 

Nyilvánvalóan ez vezethetett végül oda, hogy a főzet legális eladása és 

exportálása hatástalannak vagy veszélyesnek bizonyult. Az áldozatok 

számának növekedése és a vásárlók tömeges megtévesztése miatt végül a főzet 

árusítása a 19. században megszűnt.Paradox módon épp saját sikeressége 
okozta a vesztét. 

A török hatás 

Marina Fiorato egyik regénye feltételezi, hogy Konstantinnápolyban (a mai 
Isztambul terültén) a legtanultabb orvosok gyakran készítettek „theriaka” nevű 

általános, mindenre jó ellenanyagot, ami a gyógyszerészeti kánon 

legösszetettebb orvosságai közé tartozott. A főzet olyan sokféle formát öltött, 
ahány célt szolgált. 

 

Törökországban mindenre jó főzetként árusították Forrás: Flickr / Mary 

Bailey Thomas 

„Gyakran csak a gazdagok engedhették meg maguknak a sok összetevő ára 
miatt, és csak tapasztalt orvosok próbálkoztak meg az összeállításával” – írja 

könyvében. – „A keveréknek egyszerre kellett lázat csillapítani, duzzanatot 

lehúzni, vért tisztítani és reményt adni.” 
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A történelmi tények során megemlíti a varioláció (amikor a betegséggel 
szembeni ellenállás kifejlődéséhez a mintát olyan forrásból kell venni, amely 

a lehető legközelebb áll az elsődleges fertőzéshez) eljárását is a Teriaca 

kifejlesztése kapcsán, melyet később inokulációnak is neveztek, ésa török 
orvoslás bevett szokása volt már jóval azelőtt, hogy nyugaton ismertté vált 

volna. 

Fiorato azt is kiemeli: újabban komoly bizonyítékokat találtak bizonyos pestis 

elleni oltóanyagok hatékonysága mellett. A kutatás napjainkig folyik, hogy 

hatékony szérumot hozzanak létre a pestis legyőzésére. 

Kiderült, mi okozza a rejtélyes morajt az 

óceánban 

ORIGO 2016.02.26.  

Mélytengeri élőlények vándorlása áll az óceánban hallható rejtélyes, 

alacsony frekvenciájú zaj mögött – állapították meg kutatók. 

Az óceánban hallható titokzatos moraj forrása már régóta foglalkoztatta a 

tengerbiológusokat, abban azonban biztosak voltak, hogy nem a bálnák vagy 

delfinek kommunikációja keltette a hangokat. Most úgy tűnik, a San Diegó-i 
Kaliforniai Egyetem kutatóinak sikerült kiderítenie, mi okozza a furcsa zajt. 

Nagy érzékenységű mikrofon segítségével jártak a rejtély végére.Eszerint a 

mezopelágikus zóna élőlényei (halak, medúzák, garnélák, tintahalak) felelősek 
a különös hangokért.A mezopelágikus zóna a nyílttenger körülbelül 200-1000 

méteres mélységtartománya. Itt az áthatoló fény már nem elegendő a 

fotoszintézishez, de elég a vízi állatok látásához. 

 

Illusztráció Forrás: skitterphoto.com 

Mivel ebben a mélységtartományban nincs annyi élelem, mint a felszínhez 

közelebbi régióban, ezért az állatok éjszakánként felfelé veszik az irányt, ahol 

bőségesen van táplálék. Amikor fel-, illetve leúsznak, jellegzetes – leginkább 
zümmögésre emlékeztető – hang hallható. A moraj nem hangos, mindössze 3-

6 decibellel nagyobb az óceáni háttérzajtól és napszaktól függően egy vagy két 

óráig hallani – írja a Discovery News híroldal. 

Az óceán rejtélyes hangja ide kattintva hallgatható meg. 

Mi célt szolgálhat a zaj? 

Természetesen a kutatók nem kaptak választ minden kérdésre, például nem 
tudni, mi lehet a hangkibocsátás célja. Az egyik biológus, Simone Baumann-

Pickering szerint elképzelhető, hogy az élőlények kommunikációját hallhatjuk 
a hangfelvételen, de ugyancsak lehetséges opció, hogy halak „gázkibocsátását” 

rögzíti a mikrofon, amit a lebegést szabályozó úszóhólyag okoz. 

http://news.discovery.com/animals/mystery-ocean-hum-may-be-migration-signal-or-fish-farting-160224.htm#mkcpgn=rssnws1
https://news.agu.org/press-release/new-research-reveals-sound-of-deep-water-animal-migration/
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Egy rejtély talán megoldódott, de a világóceán még rengeteg felfedezni való 

titkot őriz Forrás: Elter Tamás 

Amennyiben a kommunikációs teória bizonyul helyesnek, akkor a kutatók az 

óceáni ökoszisztéma működésének eddig felfedezetlen oldalát ismerhetik meg. 

Az is kiderülhet, hogy a hangok elárulnak-e valamit a mezopelágikus zóna 
ragadozóinak a zsákmány helyzetéről. 

Van, aki szerint a modern tudomány Isten létét 

bizonyítja 

DR. BOLDOGKŐI ZSOLT 2016.02.28. origo.hu 

A közvélekedés szerint a vallásos hit a legmélyebb személyes ügy, melyet 

ezért kivételes tiszteletnek kell öveznie. A hívő kutatók közül azonban 

többen arcukat adják nézeteikhez, egyesek pedig misszionáriusként 

hirdetik a multimédián keresztül az igét. A személynek feltétlenül kijár a 

tisztelet, a nyilvános eszmék sorsa viszont a megmérettetés kell, hogy 

legyen.  

A tudományos elit tagjai körében viszonylag alacsony a hívők aránya. E 

kutatók, köztük neves fizikusok, genetikusok, agykutatók, orvosok, sőt 
evolúcióbiológusok, többségükben úgy vélik, hogy a vallás és a tudomány 

egymással nem érintkező területek, ezért az utóbbi nem illetékes hitbéli 

kérdésekben. Sokan közülük mégis átlépik az elválasztó határt, amikor azt 
állítják, hogy a természet magán viseli a teremtő kéz nyomait.  

 

Isten megteremti az állatokat Forrás: Textweek 

http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html
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A leggyakoribb érv szerint az élet olyan komplex formákat produkál, melyek 
a véletlenen alapuló evolúció során nem jöhettek volna létre. A felsőbb 

intelligencia bizonyítékaként hozzák még fel a fizikai állandók 

finomhangoltságát is, amely a Világegyetem stabil létezését teszi lehetővé. 

 

A fizikai állandók finomrahangoltságát is egyesek a teremtés bizonyítékának 

tartják Forrás: NASA 

Más spirituális világnézetű kutatók viszont a tudomány és a hit közös alapjairól 
beszélnek, sőt, akadnak olyanok is, akik szerint a modern tudomány Isten létét 

igazolja. 

Hit és értelem 

A vallás egy rendkívül érzékeny téma. 

Gyakran az óvatos kritikák is példátlan arroganciának minősíttetnek, a 
bírálókra pedig még a toleránsabb országokban is könnyen ráaggasztják a 

„militáns” jelzőt. A vallásról nyilvánosan értekezni azért nehéz, mert szinte 

lehetetlen szétválasztani az eszmét az azt magáévá tevő egyéntől, annyira 
mélyen a személyiség részévé válhat. 

 

Egyesek szerint az Univerzum keletkezése és a teremtéselmélet egymással 
összegyeztethetőek Forrás: Henrycenter 

Ebben az írásban elsősorban a hívő kutatók által vallott nézeteket szedem 

csokorba és reagálok ezekre ténybeli és logikai érveket felsorakoztatva. A 
városi legendák szerint a legismertebb tudósok, közte Newton és Einstein, sőt 

maga Darwin is istenfélők voltak. 

A modern kor nagy elméit illetően ez az állítás rendszerint téves, az 
evolúcióelmélet előtti idők tudósaival való példálózás pedig nem túl 

tisztességes. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fine-tuned_Universe
https://en.wikipedia.org/wiki/Fine-tuned_Universe
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 Dr. Francis S. Collins Forrás: 
http:Wikimedia Commons/Bill Branson 

Francis Collins genetikus, az NIH igazgatója, a Humán Genom 

Projekt egykori vezetője, talán a legismertebb ma élő tudós, aki nyíltan vállalja 
vallásos hitvilágát, sőt, nyilvános előadások ésviták útján hirdeti nézeteit. Az 

ateistából kereszténnyé vált kutató szerint a vallás és az értelem nem állnak 

egymással szemben, a hit ugyanis szerinte magában foglalja a rációt. Collins a 
bestsellerré vált ’Isten nyelve’ c. könyvében egy teista evolúcióelmélet 

megalapozására vállalkozik. 

A tudomány illetékessége 

A tudományt gyakran éri az a vád, hogy csupán egy a számos megismerési 

mód közül, sőt megesik, hogy kétségbe is vonják ebbéli kompetenciáját. 

Csakhogy a tudomány alapvetően különbözik a filozófiákon és ideológiákon 
alapuló megközelítésektől, 

mert ismereteit hitelesíti az a tény, hogy azokat reprodukálható kísérletekből 

és megfigyelésekből szerzi, és ezért állításainak helyessége nem függ attól, 
hogy ki és milyen kultúrkör tagjaként tette azokat. 

 

Az anyagi világ keletkezésére másként keres válaszokat a tudomány, mint a 

vallásos hit Forrás: NASA 

A tudomány ráadásul nem egyenlő a bizonyítási módszerével, hanem egy 
koherens elméleti rendszert is alkot, amelynek alapján például jóslatokat 

tehetünk eddig még nem ismert jelenségek létét és működését illetően, 

valamint kétségbe vonhatjuk az alapból képtelen állításokat. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Francis_S._Collins
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institutes_of_Health
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hum%C3%A1n_Genom_Projekt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hum%C3%A1n_Genom_Projekt
https://www.youtube.com/watch?v=EGu_VtbpWhE
https://www.youtube.com/watch?v=gJMPnzyvw04&index=5&list=PLCxs80v9wqYAj-Slrjlg1YxTuRaeQ4oQ9
http://www.amazon.com/The-Language-God-Scientist-Presents/dp/1416542744
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A Nap és a Hold megteremtése Michelangelo freskóján Forrás: Wikimedia 

Commons 

A tudomány művelése egy sajátos gondolkodásmódot alakíthat ki, amelynek 
főbb elemei a racionalitás, a kételkedés, a tudásvágy, a tények tisztelete, 

valamint a nyitottság az értelmes dolgok iránt, és zártság az ostobaságok felé. 

Ezeknek az attitűdöknek az elsajátítása azonban csak egy lehetőség, mellyel a 

kutatószakmában távolról sem mindenki él. 

 

Ádám teremtése (Michelangelo alkotása) Forrás: Picasa 

A korábban a vallások kizárólagos fennhatósága alá tartozó területekre való 
belépésével a tudomány jelentős feszültséget gerjeszt, mivel alternatívát 

nyújthat a szent tanokkal szemben. 

Az új felfedezések az egyházakat és a hívő egyént folytonos defenzívára 
késztetik, akik vagy megpróbálják azokat beilleszteni az eredeti tézisek betűi 

közé, vagy ragaszkodnak a régi, ma már tarthatatlan állásponthoz. A tényekkel 

való további összebékítési lehetőségek közé tartozik még a szentírás szavainak 

metaforaként való értelmezése, vagy a Biblia tér és idő fogalmainak más 

dimenziókba helyezése. 

Genezisek 

A tudomány modern eszköztárával ma már a nagy eredet-problémákat is képes 

feszegetni. 

A fő nehézséget az jelenti, hogy a vizsgálat tárgyai múltban lezajlott 

folyamatok, 

melyeknek már csak a nyomai maradtak hátra, jó esetben. Világunkban három 
nagy genezis ment eddig végbe: ezek az Univerzum, az élet és az emberi elme 

létrejötte, és ma egy negyedik - a mesterséges szuperintelligencia - 

megjelenésének küszöbén állunk. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Superintelligence
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A negyedik genezis, a mesterséges szuperintelligencia megteremtése Forrás: 

Control Drivers Automation 

A vallás és a tudomány közötti alapvető vita azon folyik, hogy a felsoroltakat 
egy felsőbbrendű értelem alkotta-e, avagy az anyag önmagában hordozza 

kialakulásának és evolúciójának feltételeit.Egy korábbi írásban tárgyaltuk az 

evolúció és az elme problémáit, itt elsősorban az Univerzum keletkezéséről 
lesz szó. 

A Világegyetem keletkezése 

Az Univerzum létrejöttét a ma általánosan elfogadott Ősrobbanás elmélet 
magyarázza. A teória szerint kezdetben a világ egy parányi, igen forró pontban 

sűrűsödött össze, majd egyszerre csak rohamosan tágulni kezdett a tér, és 

13,67 milliárd évnyi kozmikus evolúciója során mára hatalmasra duzzadt. 

Sokan nem fogadják el e szcenáriót, vagy, ha igen, a Teremtőt nevezik meg 

végső okként. Vegyük sorra a főbb kritikákat. 

Nem bizonyított az Ősrobbanás 

A tudományos teóriák jelentős része nem a vizsgált jelenség közvetlen 

tapasztalásából származik, hanem következtetések eredménye. Így van ez a 
Nagy Bumm elméletével is, amely két fő megfigyelésre épül: a vörös 

eltolódás és a kozmikus háttérsugárzás jelenségeire. Az a tény, hogy minél 

távolabbi egy galaxis, és annál nagyobb fényének színkép-eltolódása a vörös 
felé, egyértelműen arra utal, hogy sebességkülönbség van közöttük (a távoliak 

gyorsabbak), tehát a világunk tágul. 

 

Az NGC 4414 jelú spirálgalaxis. A galaxisok színképének vöröseltolódás 

bizonyítja a világegyetem tágulását Forrás: NASA 

http://www.origo.hu/tudomany/20160223-teremteselmelet-evolucio-teista-vilagkep-termeszetes-kivalasztodas-mesterseges-intelligencia.html?r=1#comments
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6seltol%C3%B3d%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6seltol%C3%B3d%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kozmikus_sug%C3%A1rz%C3%A1s
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Ebből logikai szükségszerűségként következik, hogy léteznie kellett egy 
időpontnak, amikor elkezdődött az expanzió (habár volt olyan elképzelés, 

amely állandó Világegyetemet képzelt el, s azt feltételezte, hogy – kitöltendő 

az űrt - az anyag folytonosan keletkezik). A Big Bang után 380 ezer évvel a 
forró plazmából atomok jöttek létre, s ezáltal az anyag a fény számára 

átjárhatóvá vált; ez az esemény a háttérsugárzás forrása, amelynek 

létezését George Gamow fizikus előre megjósolta. 

Isten lökte be a motort 

A kutatói szféra csúcsain nem illik alapvető tényeket kétségbe vonni, ezért itt 

a tudományos eredmények hit világának megfelelő interpretációja jellemző. A 
Nagy Bumm megtörtént ugyan, de ez csupán a módszer volt, ahogyan Isten 

teremtette a világot – vélekednek sokan. Sőt, az Ősrobbanás éppen a 
kreacionista (teremtéselméleti) nézetet támasztja alá, hiszen korábban a 

tudomány azt állította, hogy a világ öröktől fogva létezik. 

 Joel Primack Forrás: 
Scipp.ucsc.edu 

Egyes tudósok (pl. Joel Primack asztrofizikus) deista álláspontot képviselnek, 

mely szerint az isteni beindítást követően a világ eseményei maguktól 

pörögnek. E forgatókönyvet azonban érzelmileg nehéz tömegesen elfogadni, 
hiszen egy nem beavatkozó Isten esetén a fohászkodó ima és a bűnbocsánat 

értelmüket vesztik. 

 Lawrence Krauss elméleti fizikus
 Forrás: Wikimedia Commons 

A világ keletkezését illetően két elvi lehetőség adott: egy másik világból jött 

létre, vagy a semmiből. Ha az előző világok eredetét is feszegetjük, végül így 
is a semmiből való keletkezéshez jutunk.Lawrence Krauss szerint az 

ún. kvantum fluktuáció jelensége képes a semmiből létrehozni az anyagot. 

Utóbbi lényeg az, hogy a kvantumfizika törvényei szerint a vákuumból 
szubatomi részecskék jöhetnek létre, majd tűnhetnek el újra. 

A fizikai állandók finomhangoltsága teremtői kézre utal 

Az a tény, hogy az alapvető fizikai erők erőssége és a részecskék tömege fix 
és éppen optimális a Világegyetem létezéshez az isteni közreműködést 

bizonyítja - állítják a hit teoretizáló tudósai. Például, ha az atommagot 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Gamow
https://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Primack
https://hu.wikipedia.org/wiki/Deizmus
http://www.amazon.com/Universe-Nothing-There-Something-Rather/dp/1451624468
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Krauss
http://techindex.hu/kvantumfluktuacio-es-a-multiverzum/
http://librarius.hu/2015/05/06/freund-tamas-szerint-az-ateista-tudosok-ertelmetlen-hiedelemrendszerben-elnek/
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összetartó erő egy kicsit nagyobb értéket venne fel, akkor a csillagok a 

másodperc törtrésze alatt elégetnék a hidrogén készletüket. Ha a gyenge 
kölcsönhatások ereje egy picit kisebb lenne, akkor nem létezhetnének nehéz 

elemek, és így az élet sem alakulhatott volna ki. 

 

Vannak, akik szerint a világegyetemben érvényesülő fizikai állandók akár a 

teremtés bizonyítékai is lehetnek Forrás: NASA 

Amennyiben a gravitációs erő lenne gyengébb, akkor a csillagokban nem 

indulna be a fúzió, s nem keletkezne fény; ha viszont ez erősebb lenne, akkor 

nem mehetett volna végbe az Ősrobbanás, vagy ha mégis, akkor az Univerzum 
gyorsan visszaesett volna a szingularitásba. Az isteni finomhangoláson túl 

azonban egyéb magyarázatok is lehetségesek a fizikai állandók értékeinek 

valóban meghökkentő harmóniájára. 

Az egyik az, hogy másképpen nem is lehetne, eddig nem ismert kényszerek 

determinálják a konkrét számokat. Az is lehetséges, hogy a fizikai állandók 

csak bizonyos kombinációkban létezhetnek. 

 

A téridő görbületét szemléltető ábra Forrás: Wikimedia Commons 

Egy további lehetőség, hogy a fizikai törvények a biológiaihoz hasonló 

evolúciós folyamat révén alakulhattak ki, és csak azok maradtak „életbe”, 

amelyek stabil világot eredményeztek. A felvetés itt antropikus érvvé válik, 
hiszen csak egy olyan világ lakója teheti fel a fenti kérdést, aki az ilyen 

állandók által alkotott univerzumban jött létre. Csakúgy, mint a párhuzamos 

világokban, amelyekben az elmélet szerint a fizikai állandók minden 
kombinációját tartalmazó univerzumok keletkeznek, de csak a stabilak 

maradnak fenn hosszabb ideig. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Antropikus_elv
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse
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Harcban áll-e a vallás a tudománnyal?  

Gyakori érv, hogy a vallás és a tudományos gondolkodás békében megfér 

egymással, mivel a kutatómunka során nem kerülünk szembe a hit által 

felvetett kérdésekkel, elsősorban a teremtés problematikáját értve ezen. 

 Dobzhansky szerint a biológiában 

mindennek csak az evolúcióval van értelme Forrás: Wikimedia Commons 

Ez az érv nem teljesen áll meg, hiszen például a kozmológia és az 

evolúcióbiológia közvetlenül foglalkozik e kérdéssel, más területek esetén 
pedigDobzhansky szállóigéje érvényes, mely szerint „a biológiában 

mindennek csak az evolúció fényében van értelme”. E kijelentés különösen a 

modern genetikára találó, hiszen az öröklődés „szent könyvében”, a DNS-
molekulában, a történelmünk pontos menete is kinyilatkoztatott. Az 

anatómiánk, az élettanunk, a biokémiánk és a genetikánk üvöltve hirdeti, hogy 

az evolúció hozott anyagból dolgozik, ezért például számos tökéletlenséget is 

produkált. A szervezetben ugyanis nem cserélhetünk le alkotóelemeket, hanem 

csak átalakíthatjuk azokat. E kényszert szemléltetve, ez olyan, mintha egy új 

Ferrarit csak az elhasznált Trabantunk alkotórészeiből állíthatnánk össze. A 
hívő tudósok többségükben nem tagadják az evolúciót, csupán a darwini 

eszközöket adják a Mindenható kezébe. Aki a genetikát és a fejlődésbiológiát 

értő szemmel nézi, annak látnia kell, hogy az evolúció nem igényli külső 

irányító közreműködését, a biológiai szervezetek maguktól is képesek a 
fejlődésre. LaplaceNapóleonnak adott frappáns válaszát idézem a császár azon 

megjegyzésére, hogy nem találja Istent a tudós könyvében: „Erre a hipotézisre 

nem volt szükségem, uram”. Lehet persze úgy is kutatni a biológiai 
rendszereket, hogy közben vakok maradunk a bennük lévő egyik fő üzenetre. 

 Pierre-Simon de Laplace francia 
matematikus és csillagász Forrás: Wikimedia Commons 

A tudományos gondolkodás maga azonban nem csupán a folyamatok 

mechanikájának, hanem azok széles kontextusba ágyazottságának 
megértéséről is szól, és alapvető része a kételkedés is. 

Az evidenciákat nélkülöző állítások készpénznek való vétele lényegileg áll 

szemben ezzel az attitűddel. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Theodosius_Dobzhansky
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_de_Laplace
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A világ keletkezésére másként keres választ a tudomány és a vallás

 Forrás: Www.Freechristimages.Org 

A tudományos gondolkodás valószínűsíti is intuitíve a dolgokat: a kis esélyű 

magyarázatokat pragmatikus okok miatt negligálja, habár így tévedhet, hiszen 

a végső bizonyítás kísérletes kell, hogy legyen. A vallásos hit az eredettel 
összefüggő kérdésekben tehát téved, ami azonban nem jelenti azt, hogy a hittel 

élő kutatók ne lennének képesek a tudományban akár a legkiválóbb 

teljesítményekre is.  

A tudomány a morált is evolúciós terméknek tartja 

A vallás az erkölcs értelmezésében is szembemegy a tudománnyal. Míg az 
előbbi felfogás értékei kívülről érkezett, kőbevésett üzenetek, addig a 

tudomány a morált is evolúciós terméknek tartja. 

 Charles Darwin az evolúció-
elmélet atyja Forrás: Wikimedia Commons 

A modern európai értékrendet elsősorban a keresztényténységnek 

tulajdonítani igen erős túlzás, mivel az evolúció által formált genetikánk és a 
nyugati civilizáció – melynek eszményei a szabadság, az egyenlőség, a 

demokrácia, a verseny, a tudás megbecsülése és az emberi élet tisztelete - jóval 

nagyobb hatással voltak erre. 

Erkölcsünk alapjait a motivációk és a preferenciák képezik, ezek a túlélés és a 

szaporodás eszközei. 
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A teremtéstörténetben hívő kutatók is 
maradandó eredményekkel járulhatnak hozzá a tudományos felfedezésekhez 
Forrás: Credomag 

Ezt a tényt nehéz elfogadni, de az igazság független az óhajoktól. Szerencsére, 

genetikai hagyatékunkban nem csak önzőség, klán-szemlélet és gyilkos 
ösztönök, hanem empátia, altruizmus és együttműködés is szerepel. 

A környezetnek óriási szerepe van abban, hogy milyen viselkedésminták 

válnak uralkodóvá az egyénben 

és a társadalmi szinten egyaránt. A nyugati társadalmak például folyamatosan 

szelídülnek, ma már nem csak a korábban elnyomott embercsoportoknak, 

hanem az állatoknak is jogai vannak. Óvnunk, vigyáznunk kell hát e tendenciát, 
hívőknek és nem hívőknek együtt, hiszen elsősorban emberek vagyunk.  

(A szerző az MTA akadémiai doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, a Szegedi 

Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója) 

Ez a felelőtlenség okozhatja a vesztünket 

Szabados Balázs magyaridok.hu 2016. FEBRUÁR 25 

Évente 34 ezer tonna marhahúst dobnak a szemétbe a brit háztartások, ez 

mintegy 260 millió fontba (101,8 milliárd forint) kerül. Ez csak marha és csak 
Nagy-Britannia! 

Azt mindenki tudja, hogy a nyugati civilizáció pazarló. Ez a hír azonban, 
amely most jelent meg a The Guardian brit napilapban egy friss kutatásra 

alapozva egyenesen letaglózó. 34 ezer tonna marhahús landol a kukákban 

évente. 101,8 milliárd forintnyi étel. Nem világszinten, még csak nem is 
Európában, hanem a 65 millió lakossal rendelkező Egyesült Királyságban. 

Milyen adatok lehetnek akkor az USA-ban, Spanyolországban, 

Franciaországban, vagy az olaszoknál, németeknél? De felsorolhatnám az 
összes olyan országot, ami fejlettnek számít, és az életszínvonal viszonylag 

magas. Mert nem hiszem, hogy a britek rosszabbak lennének másoknál. 

Mi a vízlábnyom? 

A vízlábnyom megmutatja az adott termék előállításához közvetlenül és 

közvetetten elfogyasztott (vagy beszennyezett) víz mennyiségét. Egy 
hamburger vízlábnyoma például magában foglalja a húspogácsához szükséges 

marha felnevelése során elhasznált víz mennyiségét, vagy a zsemléhez 

felhasznált búza termesztésének és feldolgozásának víz igényét is. 
(vitafutura.hu alapján) 

Évtizedek óta beszélünk a környezetszennyezés káros hatásairól, a hatalmas 

társadalmi különbségekről, az éhező, szomjazó gyermekekről Afrikában és 
Ázsiában, az egyre fojtogatóbb ivóvízhiányról. Ehhez képest 2016-ban is ilyen 

híreket kell olvasnunk. Egyetlen kilogramm marhahús vízlábnyoma 15 400 

liter. Tehát a britek a 36 ezer tonna marhahús szemétre dobásával gyakorlatilag 
523 600 000 000 (523,6 milliárd) liter vizet pazarolnak el. Világszinten és az 

összes egyéb kukába kerülő ételt beleszámítva ez mennyire jöhet ki?! Csak 

összehasonlításképpen, a Föld legszegényebb vidékein napi 19 liter vízzel kell 
beérniük millióknak, és a harmadik világban a nők átlagban napi 6 kilométert 

gyalogolnak vízért. 

Energia független úszó ökovárosok – ez már az 

új civilizáció 

DEC 31 • LIFESTYLE, ÖKO-VILÁG • IMPRESS MAGAZIN 

http://www.theguardian.com/environment/2016/feb/25/uk-households-wasting-34000-tonnes-of-beef-each-year
http://vitafutura.hu/mi-a-vizlabnyom/
http://vitafutura.hu/mi-a-vizlabnyom/
http://vitafutura.hu/mi-a-vizlabnyom/
http://impressmagazin.hu/tema/lifestyle/
http://impressmagazin.hu/tema/okovilag/
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A tengerek és óceánok újrahasznosított műanyag hulladékából épülnek 

futurisztikus, önfenntartó ökovárosok Rio de Janeiro partjainál.   

A belga ökoépítész Vincent Callebaut által 

megálmodott „Aequorea” ökovárosok a tervek szerint Rio de Janeiro 

partjainál épülnek majd fel. A project célja, hogy fenntartható megoldást 
találjon a klímaváltozásra és előmozdítsa a tengeri élővilág védelmét. 

 

Ökovárosok az óceánok műanyag hulladékából 

A project egyik legfontosabb célja, hogy újrahasznosítsa az óceánok műanyag 
hulladékait, és az úszó szemétből újfajta építőipari anyagot hozzon létre. 

Az „Aequorea” ökovárosok tengeri hulladékból készült építőanyagát 3D-s 

technológiával nyomtatják majd, mely jelenleg még kutatás és fejlesztés alatt 
áll. 

 

Fenntartható életmód – önmagát építő rendszer 

Az önfenntartó és energia független „Aequorea” egy új vízi civilizáció 
alapköve lehet. A komplexum újrahasznosítja a tengeri hulladékot és küzd a 

tengerek elsavasodása ellen. A környezetbarát szerkezet önmagát építi 

természetes meszesedés révén, hasonlóan a tengeri kagylókhoz. A külső héj 
egy szerves szerkezet, mely a vízben lévő kalcium-karbonátból építi magát. 

http://vincent.callebaut.org/page1-img-aequorea.html
https://youtu.be/dL7CavkI4Tg
http://impressmagazin.hu/wp-content/uploads/2015/12/1116.jpg
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A vízre bocsájtott „Aequorea” városok a tengeralattjárókhoz és a hajókhoz 

hasonlóan tudnak közlekedni a víz felszínén. Minden egyes ökováros 20 ezer 

lakost tud befogadni és ellátni. 

 

Biogazdálkodás függőleges farmokon 

A központi lebegő kupola kis hajókkal érhető el, ahol moduláris lakások, 

közösségi munkahelyek, kutatólaborok, újrahasznosító üzemek, oktatási 
központok, sportlétesítmények találhatók. A belső héjon rétegenként 

növénytisztító lagúnáknak, vízi-gazdaságoknak és függőleges farmoknak 

ad otthont. 

http://impressmagazin.hu/wp-content/uploads/2015/12/553.jpg
http://impressmagazin.hu/wp-content/uploads/2015/12/2211.jpg
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A víz alatt fehérjében és vitaminokban gazdag akvatikus farmokon algákat, a 

felszínen konyhakertekben és gyümölcsösökben termelik az élelmiszert. Az 
ivóvizet és az akvakultúrák öntözővizét egy ozmotikus nyomással működő 

OTEC erőmű állítja a tengeri sós vízből. 

 

Energiaellátás mikroalgákkal 

Nincs többé szükség környezetszennyező szénre, olajra, gázra, vagy nukleáris 

energiára. Az energia könnyen előállítható biolumineszcenciával a fényt 
kibocsátó szimbiotikus organizmusok oxidációja révén. A vízi ökovárosban a 

világítást, fűtést és klímaberendezéseket is megújuló energia működteti. 

http://impressmagazin.hu/wp-content/uploads/2015/12/339.jpg
http://impressmagazin.hu/wp-content/uploads/2015/12/444.jpg
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78. oldal 

 

Az önfenntartó ökovárosokban a hulladékot is környezetbarát technológiával, 

biológiai lebontó konténerekben és újrahasznosító üzemekben kezelik. A 

„Aequorea” ökovárosok működése 100 százalékosan környezetbarát, azaz 
semmilyen káros anyag nem kerül se a tengervízbe, se a levegőbe. 

 

Tihanyi Petra környezetbarátökovárostalálmány 

 

 

http://impressmagazin.hu/cimke/kornyezetbarat/
http://impressmagazin.hu/cimke/kornyezetbarat/
http://impressmagazin.hu/cimke/talalmany/
http://impressmagazin.hu/wp-content/uploads/2015/12/077.jpg
http://impressmagazin.hu/wp-content/uploads/2015/12/0010.jpg

