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Kérjen elnézést a szúnyogtól, mielőtt lecsapja! 

HIVER'T-KLOKNER ZSUZSANNA 2016.07.12. origo.hu 

Ahelyett, hogy az állatok viselkedéséből következtetnénk szellemi 

képességeikre, inkább agyuk felépítését érdemes vizsgálni egy amerikai 

kutatópáros szerint. Nem kizárt, hogy a  rovarok sokkal tudatosabbak, 

mint eddig gondoltuk. 

Szeretik-e a méhek a méz ízét? Érez-e sikerélményt a hangya, amikor rálel egy 

leesett morzsára? A rovarok pusztán apró robotszerű lények, amelyek 

kényszeresen végrehajtják a DNS-ükbe kódolt utasításokat, avagy van valami 

fogalmuk arról, mifélék, és ennek megfelelően választásra is képesek? 

Egészen az utóbbi időkig a legtöbb természettudós és filozófus elhessegette 

volna az efféle kérdéseket, akár egy szemtelen legyet. Ám az új kutatások 

fényében el kell fogadnunk, hogy a rovarok is rendelkezhetnek bizonyos 

tudattal. Na persze érdemes először tisztázni, mit értsünk “rovartudat”-on.  

 

Izgalmas kérdés a rovarok én-tudata Forrás: magunkutjan.hu 

Közismert tény, hogy a méhek elképesztő mennyiségű információt gyűjtenek 

be a környezetükről, majd ezek alapján különféle elemzéseket végeznek. Az a 

nagy kérdés, hogy a rovarok ugyanúgy érzik és észlelik-e a környezetüket, 

mint a felsőbbrendű élőlények, azaz egyes szám első személyben, én-

pespektívából – ezt nevezik fenomenális, vagyis elemi tudatosságnak. 

 

Háziméh (Apis mellifera) Forrás: Wikimedia Commons 

A kövek, a növények és a robotok nem rendelkeznek ilyesmivel, úgy is 

fogalmazhatnánk, hogy belsejükben sötétség honol. Ezzel szemben 

mindannyian úgy véljük, hogy az etetőtáljához rohanó kutya jóval több egy élő 

rakétánál, hiszen érzi az étel illatát, meg is akarja enni, és felfogja, mi történik 

eközben a környezetében. A tálhoz futás minden eleme valamilyen érzetet kelt 

bennünk, és feltételezzük, hogy a kutyában is. Ha ez igaz, akkor a kutyának 

van tudata, még ha csak elemi szintű is. 

Dühös lesz-e a hangya, ha összesöpörjük a konyhát? 
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A tudatosság alatt gyakran egy összetettebb képességet értenek: az önreflexiót. 

Erre valószínűleg csak az ember képes: 

mi vagyunk az egyetlen állatfaj, amely felfogja, hogy tudatosan létezik és 

észlel. 

De még így is gyakran “működünk” elemi tudatmódban, vagyis élünk, 

végezzük a teendőket, és nem szánunk időt arra, hogy nyomatékosítsuk 

magunkban, mi történik velünk, körülöttünk. Mások tudatosságának fokát 

nehéz megítélni. 

 

A levélvágó hangyák az állatvilág bajnokai, testméretükhöz képest hatalmas 

súlyt képesek cipelni Forrás: Flickr / Alejandro Soffia 

A szakemberek legegyszerűbb kapaszkodóként a viselkedést szokták vizsgálni, 

abból vonnak le következtetéseket. Azért véljük, hogy a kisbabák és a kutyák 

is éreznek éhséget, mert ezt úgy nyilvánítják ki, ahogy mi tesszük, amikor 

éhesek vagyunk. 

 

Egy dühös háziméh nem úgy viselkedik, mint egy hároméves Thinkstock 

A viselkedési hasonlatosságok elemzése azonban bajossá válik a rovarok 

esetében, amelyek nem úgy néznek ki, mint mi. Mondhatjuk ugyan, hogy 

dühös lesz a méh, ha megbolygatjuk a kaptárt, de egy dühös méh nem úgy 

cselekszik, mint egy dühös hároméves. 

Önmagában a viselkedésből tehát nem érdemes következtetni arra, hogy 

valamely állat rendelkezik-e tudattal. 

 Más megközelítés kell a tudatosság megállapításához 

Az új kutatások fókuszában már nem az áll, hogy visszakövetkeztessenek az 

állati viselkedésből a történésre (hogy azt felfogta-e, tudatosan megélte-e az 

állat), hanem hogy a tudat szervi forrásait keressék meg. 

Lényegében tehát nem a képzeletbeli “rovartudat” szoftvert keresik, hanem a 

hardvert, azaz a rovar idegrendszerét vizsgálják, hogy képes lenne-e a 

“rovartudat” szoftvert futtatni. Ha igen, akkor valószínű, hogy futtatja is. 
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A rovartudat kérdésére az idegrendszer alapos vizsgálatával  keresik a választ 

a kutatók Forrás: Wikimedia Commons 

Akármennyire is eltér egy rovar viselkedése a miénktől, az agya mutathat 

hasonlóságokat az emberi agyhoz. És ennek megfelelően az a kérdés immár, 

hogy találnak-e olyan alakzatokat a rovaragyban, amelynek működése nyomán 

valamilyen szintű tudatosság létrejöhet. 

 

Az emberi agy Forrás: AFP 

Björn Merker svéd idegtudományi kutató szerint az ember tudata a középagy 

struktúráin alapul. A középagy egy ősi terület agyunk belsejében, amely 

egyebek közt a testmozgások összerendezését, a vázizmok tónusának 

beállítását, az egyensúly megtartását végzi. 

Épp ezért gondolja számos szakember, hogy itt lehet a tudat centruma. 

A tudat ugyanis az a folyamat, amelynek során a külvilágból nyert észleléseket 

feldolgozzuk, és ezek fényében megtervezzük cselekvéseinket, illetve 

feltételezzük, hogy azok milyen következményekkel járnak. 
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A rovaragy apró mérete ellenére meglepő érdekességekkel szolgál Forrás: 

Zana Briski 

Márpedig ha egy rovar megmozdul, elindul valamely irányban, máris jelek, 

hatások érik a környezetéből, amelyek nyomán el kell döntenie, merre haladjon 

tovább. A meglévő tudás, továbbá a (haladási, táplálkozási, párosodási stb.) 

vágy, valamint a beérkező információk észlelése és értékelése együttesen 

alakíthatnak ki egy olyan első személyű látásmódot, amely talán a tudatosság 

csírája. 

Kicsi a rovaragy, de meglepő 

A legnagyobb rovar agya is kisebb, mint egy rizsszem, ám a friss kutatások 

szerint ugyanazokat a műveleteket képes elvégezni, mint az ember ősi 

középagya. 

Hasonló módon is kapcsol össze három létfontosságú funkciót: az emlékezést, 

a homeosztázis (vagyis a szervezet belső állandóságának, például a 

testhőmérséket vagy vércukorszint) fenntartását és a külvilág jeleinek 

észlelését annak érdekében, hogy lehetséges cselekvések közül az optimálisat 

válassza ki. 

 

Nagyon sok még a megválaszolandó kérdés a rovarok tudatával kapcsolatosan

 Forrás: Saftner, Daniel M., Smith, Mark R., Evans, Annette E. and 

Bellaire, Joseph H. (2013). Image Database: Macroscopic Solutions, LLC. 

Ugyanígy működik a mi középagyunk is, olvasható Andrew B. Barron és Colin 

Klein tanulmányában, amely az Amerikai Tudományos Akadémia online 

folyóiratában jelent meg.  

Vegyük a méheket: agyuk látszólag nem is különbözhetne jobban az emberétől. 

Mégis, vannak olyan részeik, amelyek ugyanazokat a tevékenységeket végzik, 

hasonló okok nyomán, hogy létrejöhessen egy emberihez hasonló első 

személyű perspektíva. 

Ez teszi lehetővé, hogy a méh képes meghatározni helyzetét a térben, aminek 

viszont a lenyűgöző tájékozódási tudományát köszönheti. 

http://www.pnas.org/content/113/18/4900
http://www.pnas.org/content/113/18/4900
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A méh képes a helyzetmeghatározásra Forrás: Wikemedia Commons 

Épp ezért feltételezhető, hogy a rovaroknak és más gerincteleneknek is van 

tudatuk. A világot persze nem ugyanolyan részletgazdagsággal képezik le, 

mint mi, de hát az ő agyuk híján van agykéregnek, mondják az amerikai 

kutatók. 

Önállóan tájékozódó drónok jöhetnek 

Amennyiben helyes a fenti elmélet, a rovarok tanulmányozásával sok ismeretet 

nyerhetünk a tudat elemi fokairól. 

A mézelő méh agya legfeljebb egymillió idegsejtből áll, ami körülbelül öt 

nagyságrenddel kevesebb, mint amennyivel az ember rendelkezik. 

Ennek viszont megvan az az előnye, hogy könnyebb vizsgálatot tesz lehetővé. 

A rovarok idegrendszerének teljes feltérképezése a jelenlegi technológiával 

kivitelezhető, több kutatólaboratórium is foglalkozik vele. 

 

A rovarvilág alkotja a soksejtű fauna mintegy ötven százalékát Forrás: Š 

AMNH/J. Parker 

Az eredményeket számos területen tudnánk hasznosítani. A The Green Brain 

Project nevű brit kezdeményezés például olyan drónok építésével kísérletezik, 

amelyek bármilyen környezetben ugyanúgy képesek volnának tájékozódni, 

mint ahogy a méhek teszik.  

A kutatások elvezethetnek oda is, hogy megértsük, hogyan és miért alakult ki 

a tudat. 

Az amerikai szakemberek azon a véleményen vannak, hogy az evolúció során 

a tudat számtalan alkalommal kialakult – és tűnt el. Ez arra utal, hogy a 

tudatosság és a környezetben való mozgás igénye szorosan összefügghet. 

http://www.origo.hu/tudomany/felfedezo/.%20http:/greenbrain.group.shef.ac.uk/
http://www.origo.hu/tudomany/felfedezo/.%20http:/greenbrain.group.shef.ac.uk/
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Kérjünk elnézést a szúnyogtól, mielőtt lecsapnánk? Forrás: Wikimedia 

Commons 

Ha sikerült tisztázni, hogy milyen környezeti feltételek kényszerítik az 

állatokat arra, hogy fejlesszék a tudatosságukat, meghatározhatnánk, hogy 

milyen a kapcsolat egyén és külvilág között. 

A tudattal foglalkozó kutatásokban eddig elvétve vizsgálták a rovarokat. Ideje 

változtatni ezen, mert a rovarok lehetnek a szubjektív élmények és 

tapasztalatok evolúciójának tudományos és filozófiai modelljei, összegzi 

Barron és Klein. 

A genetika új korszakba lépett 

Molnár Csaba, 2016. július 23. MNO.hu  

 

Fotó: Andrzej Wojcicki / Europress/AFP 

Szinte kötelező azzal vádolni a kutatókat, hogy istent játszanak, ha olyan 

eljárást fejlesztenek ki, amely megközelítésében, hatékonyságában 

merőben különbözik az addig megszokott praktikáktól. Így volt ez a 

mezőgazdasági génmódosítás, az őssejtek, a klónozás esetében, sőt egyesek 

hasonlóan vélekednek az oltásokról, a lombikbébi-kezelésről, a 

szervátültetésről vagy a vérátömlesztésről is. Most azonban a kezünkbe 

került egy olyan technológia, a génszerkesztés, amelyben valóban 

félelmetes lehetőségek – és veszélyek – rejlenek. Kérdés, hogy 

felkészültünk-e rá. 

Herpeszfertőzés, szívinfarktus, elhízás, cukorbetegség, az összes rák, az 

éhínség, az öregedés, a rövidlátás, terméketlenség, a mezőgazdaság megannyi 

problémája, Huntington-kór, vérzékenység, átültetett szervek kilökődése, 

malária, Alzheimer-kór: ez csak néhány betegség és az emberiség jövőjét 

veszélyeztető globális probléma, amelyet – elvileg – orvosolni lehet majd a 

jövőben a génszerkesztésnek vagy genomszerkesztésnek hívott új 

biotechnológiai módszer segítségével. Megleltük már az évezredek óta keresett 

mindent gyógyító orvosságot, a panaceát. 
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Az olvasó vélhetően most elkezd gyanakodni, hogy a jövő mégsem lehet 

ennyire rózsaszín. Hiszen e felvezetés gyanúsan hasonlít a disztópikus jövőben 

játszódó regények, filmek forgatókönyvének első néhány oldalára. Ott is 

mindig valamilyen csodaszer segítségével végérvényesen meg akarnak oldani 

egy problémát, aztán valahol félresiklik a történet, és jönnek a zombik meg a 

jégkorszak. Nos szerencsére mára mindenki tud az efféle apokalipszis 

fenyegető veszélyéről, így egy új technológia megjelenésekor ez jut eszébe 

mindenkinek. E reakció, ha racionális keretek között marad, hasznos, hiszen 

elővigyázatossá tesz bennünket. De túlzásba vinni sem szabad, mert olykor 

valóban fontos, „világmegváltó” vívmányoktól foszthat meg minket. 

Génmódosításról, -szekvenálásról meg hasonlókról már évtizedek óta hallani, 

és a génszerkesztés sem hangzik másképpen. Nem alaptalan feltételeznünk, 

hogy nincs ebben semmi rendkívüli, csak néhány genetikus próbál felhajtást 

csinálni, hogy könnyebben szerezzen az érdektelen kutatásaira milliókat a 

gazdag filantrópoktól (és tényleg, a génszerkesztés legnagyobb civil támogatói 

között ott találjuk a Google-t és a Bill és Melinda Gates Alapítványt). De ebben 

az esetben nem is tévedhetnénk nagyobbat. 

A baktériumok is használják 

Mi is az a génszerkesztés? A jelentőségét jobban megérthetjük, ha másik 

népszerű nevén hívjuk: genetikai olló. A mechanizmust nem mi, hanem a 

baktériumok fejlesztették ki, évmilliók evolúciójának eredményeképpen. Ők 

arra használják, hogy a támadó vírusok által sejtjeikbe juttatott idegen DNS-

eket felismerjék, és kettévágva azokat megelőzzék fertőzésüket. E jelenség 

lényege, hogy a baktérium olyan RNS-darabokat termel, amelyek a vírus-DNS 

egy-egy jellegzetes részletéhez képesek kapcsolódni. Ekkor lép akcióba egy 

enzim, a Cas, amely pontosan ott hasítja ketté a vírus-DNS-t, ahová a 

baktérium által létrehozott RNS kapcsolódott. A baktériumok számára itt 

nagyjából véget is ér a történet, hiszen az örökítőanyag elvágásával sikeresen 

kivédték a támadást. 

De a genetikusok néhány éve felismerték, hogy ennek a mechanizmusnak a 

legfontosabb eleme az ő számukra az, hogy az enzim pontosan ott fogja a DNS-

t hasítani, ahol az RNS bekötött. Ez pedig nemcsak vírus-örökítőanyaggal, 

hanem szinte mindenféle DNS-sel működik. Ha tehát van egy gén, amelyet 

célzottan módosítani (például kikapcsolni, bekapcsolni, átalakítani) szeretnénk, 

vagy egy teljesen új gént akarunk bejuttatni a DNS pontosan meghatározott 

helyére, ezt a génszerkesztés segítségével könnyűszerrel megtehetjük. Csak 

kreálnunk kell egy olyan RNS-t, ami a célhelyhez kapcsolódik, a többit pedig 

– kis túlzással – a Cas enzim elintézi nekünk. A megfelelő helyen elvágott 

DNS végeihez pedig jó eséllyel az a génszakasz fog beépülni, amelyet 

szándékosan adtunk a mintához. Ez nem hangzik túl bonyolultan, és a 

gyakorlatban tényleg nem az. Sokkal egyszerűbben, nagyobb hatékonysággal 

és olcsóbban elvégezhető, mint a korábbi, hasonló célú, de kevésbé kifinomult 

módszerek. 

Mostanában szinte hetente hallani híreket arról, hogy a génszerkesztést egy 

konkrét betegség gyógyítására vagy ökológiai probléma megoldására vetik be 

(általában még csak a laborban, de arra is van példa, hogy már élesben is). 

Legutóbb a mindeddig kiirthatatlan herpeszvírus elleni sikeres alkalmazásáról 

érkezett jelentés. Gyakorlatilag minden ember megfertőződik a herpeszvírusok 

valamely fajtájával, olvasható a CNN honlapján. Ezek között van, amely csak 

a kellemetlen ajakherpeszt okozza, mások a nemi szerveken képeznek hasonló 

tüneteket, de olyanok is vannak, amelyek eredményeként vakság, rák vagy 

születési rendellenességek jönnek létre. A herpeszvírus sokáig alvó állapotban 

várakozik a fertőzött sejtekben, ilyenkor az immunrendszer számára láthatatlan. 

De a génszerkesztő RNS-enzim páros számára nem. Ha egy-két kritikus helyen 

elvágjuk a vírus DNS-ét, az jó eséllyel nem fog megfelelően összeforrni ahhoz, 

hogy betegséget tudjon okozni. 

Lehetővé válhat sertésszervek átültetése 

Hasonlóan sok beteget érinthet a jövőben a Harvard Egyetem kutatóinak 

eredménye. Ők génszerkesztéssel elérték, hogy a disznókból származó 

vesesejtek DNS-ében rejtőző víruseredetű génszakaszok úgy törjenek el, hogy 
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elveszítsék fertőzőképességüket. Mindennek akkor lesz jelentősége, ha a 

szervtranszplantációra váró (emberi) betegek számára elérhető közelségbe 

kerül a sertésszervek beültetése. A célzottan erre a célra tenyésztett disznók 

segítségével megoldhatóvá válna a donorszervek örökös hiánya. Csakhogy a 

disznók számos olyan betegséget hordozhatnak, amely az emberi sejteket is 

megtámadhatja a beültetés után. A Harvardon sikerült kiiktatni egy vírus 

fertőzéshez elengedhetetlen összes kópiáját (mind a 62-t) a disznó 

vesesejtjeiből úgy, hogy eközben a sejt egészséges funkciói nem károsodtak. 

Előfordult azonban, hogy az orvosok – végső reményként – klinikai 

körülmények között is alkalmazták ezt a kísérleti stádiumban lévő technikát. 

Tavaly ősszel jelentették be, hogy egy egyéves kislány, Layla akut 

limfoblasztos leukémiáját „gyógyították meg” angol orvosok 

génszerkesztéssel hatékonyabbá tett immunsejtek segítségével. Azért kell 

idézőjelet tenni a gyógyítás köré, mert nem lehetnek biztosak az eredményben, 

de a jelek igen biztatóak. A terápiaként adott T-immunsejteket úgy alakították 

át, hogy azok célzottan megkeressék és elpusztítsák a tumorsejteket, írja a New 

Scientist. 

Ezen az úton halad tovább egy néhány hete engedélyezett amerikai klinikai 

vizsgálat is. Először Amerikában, a bioetikai hatóságok zöld utat adtak annak, 

hogy háromféle rákot próbáljanak emberi betegeken meggyógyítani 

génszerkesztéssel átalakított immunsejtek segítségével. Az efféle vizsgálatok 

jelentik az új módszerek rutinszerű bevetésének előszobáját. Megszereztük hát 

a mindenre megoldást kínáló csodaszert? 

– A XX. század három, szinte mindent felforgató tudományos fogalom 

árnyékában telt. Ezek az atom, a byte és a gén, mint az anyag, az információ 

és az örökítőanyag alapvető építőkövei. De míg az első kettő esetében passzív 

megfigyelőből aktív formálóvá váltunk, egészen az elmúlt évekig kellett várni, 

hogy ne csak olvassuk, de írjuk is a génekben tárolt információt – nyilatkozta 

lapunknak Varga Máté, az Eötvös Loránd Tudományegyetem genetika 

tanszékének adjunktusa. – Az elmúlt évek legnagyobb tudományos forradalma 

az új genomszerkesztési technikák megjelenéséhez kapcsolható, amelyeknek 

köszönhetően tetszőleges organizmus szinte tetszőleges génjéhez hozzá 

tudunk nyúlni, kepéssé váltunk „szerkeszteni” őket. Márpedig ez a lehetőségek 

szédítő tárházat nyitja fel előttünk. Komolyan felmerülhet, hogy bizonyos 

kihalt fajokat feltámasszunk, kártevőket (illetve azok hordozó fajait) lokálisan 

vagy globálisan kipusztítsunk. És az is elérhető közelségbe került, hogy 

célzottan módosítsuk az emberi genomot is. Ezzel súlyos betegségeket 

gyógyíthatunk, de a technológia etikátlan célokra is használható (például 

babák tulajdonságait is tervezhetjük általa). Alkalmazásának határai ott 

lesznek, ahol a társadalmunk meghúzza őket. 

Dizájner bébik a láthatáron 

Jól látható hát, hogy forradalmi időket élünk. Ahhoz, hogy ne csak sodródjunk 

az eseményekkel, hanem aktív alakítói legyük a jövőnek, különösen fontos a 

párbeszéd a laikus társadalom, illetve a kutatók között. Ennek érdekében 

online felmérés indult a kérdésről a Varga Máté által szerkesztett Critical 

Biomass blogon, ahol olvasóink is kifejthetik véleményüket. Milyen veszélyek? 

– kérdezhetik, hiszen eddig csupa reményteli példát említettünk a 

génszerkesztés jövőbeli alkalmazási lehetőségeit illetően. Nos, ha a 

markunkba kaparintunk egy ilyen hatékony módszert, amelynek segítségével, 

sarkosan fogalmazva, azt tehetünk a génekkel, amit csak akarunk, akkor csak 

belátásunk, intelligenciánk és etikai elveink határozhatják meg, hogy mindezt 

mire használjuk. Ugyanúgy eltörölhetjük segítségével a minden évben milliók 

halálát okozó maláriát, ahogy kiiktathatunk kellemetlen (nem feltétlenül 

betegséget okozó) géneket születendő gyermekeink örökítőanyagából. De a 

génszerkesztéssel akár legyőzhetetlen vírusokat is alkothatunk, 

megállíthatatlan világjárványt indítva útjára. Mindezen (és sok más 

elképzelhető) veszélyek miatt a génszerkesztésnek nemcsak hívei, hanem 

ellenségei is vannak. 

http://criticalbiomass.blog.hu/2016/07/12/es_ti_mit_gondoltok_a_genomszerkesztesrol
http://criticalbiomass.blog.hu/2016/07/12/es_ti_mit_gondoltok_a_genomszerkesztesrol
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 A Gattaca című filmben biológiai értelemben tökéletes emberek alkotása a cél 

– egy lépéssel a valóság is közelebb került ehhez Fotó: IMDb 

Az etikai viták akkor lángoltak fel igazán, amikor kínai kutatók bejelentették, 

hogy génszerkesztéssel emberi zigótát (megtermékenyített petesejtet) 

módosítottak. Egy örökletes vérképzőszervi betegség, a béta-thalassaemia 

génjét próbálták kijavítani olyan petesejteken, amelyeket két spermium 

termékenyített meg egyszerre, és ezért életképtelenek voltak. Ez utóbbi 

körülmény azért fontos, mert azzal próbálták a felmerülő etikai aggályokat 

kivédeni, hogy „a sejt úgyis meghalt volna”. Nos, nem mondhatni, hogy 

tökéletesen meg tudták előzni a tiltakozást. 

A Nature és a Science (a világ két legfontosabb tudományos folyóirata) nem 

közölte a tanulmányt, holott jelentőségét tekintve jogos lett volna. Sok 

genetikus felemelte a szavát az embriók módosítása ellen. Maga a kísérlet 

egyébként távolról sem nevezhető sikeresnek. Amint maguk a kínai 

genetikusok is kiemelték, igen rossz hatásfokkal sikerült megfelelően 

módosítani az örökítőanyagot, így ez a technológia még egyáltalán nem „kész” 

a klinikai alkalmazásra. De az még a jobbik eset, amikor súlyos vagy akár 

halálos betegségeket próbálnak génszerkesztéssel megelőzni. Ugyanilyen 

könnyen elképzelhető azonban, hogy valamikor a jövőben a babák egyéb 

tulajdonságait befolyásoló géneket is módosítani akarnak majd egyesek, 

elterjedt szóval dizájner bébiket hozva létre. Végső soron előfordulhat, hogy a 

tehetősek gyerekei nemcsak „gazdagok és szépek”, de egészségesebbek, 

magasabbak, szőkék, erősebbek, okosabbak, tehetségesebbek lesznek. Azok, 

akiknek szülei nem engedhették meg maguknak a zigótakori génszerkesztést, 

pedig maradnak egész életükben „másodrendű” emberek. Sőt a zigótagének 

módosításai a később felnövő ember minden egyes sejtjében, így az 

ivarsejtekben is meg fognak jelenni. Magyarul nemcsak az adott személy 

génjeit, hanem minden leszármazottjának DNS-ét is módosítjuk ezáltal. Így 

akár örökletes emberi kasztok is létrejöhetnek idővel, azok minden társadalmi 

következményével együtt. 

Talán hihetetlenül hangzik ez a forgatókönyv, de néhány évtizede még az is 

hihetetlenül hangzott volna, hogy mára pontosan úgy tudjuk a géneket 

módosítani, ahogy csak akarjuk. 

– Soha nem szabad a génszerkesztést arra használnunk, hogy dizájner bébiket 

alkossunk. [Sőt] a tudomány jelenleg még arra sem áll készen, hogy ezen új, 

ellentmondásos technológia segítségével örökletes, genetikai betegségeket 

iktassunk ki – mondta el Francis Collins, az amerikai orvosbiológiai 

kutatásokat irányító Nemzeti Egészségtudományi Intézet (NIH) igazgatója egy 

múlt heti konferencián. 

 – Tudatában kell lennünk, elbizakodottság azt gondolnunk, hogy elég okosak 

vagyunk már az efféle vállalkozásokhoz. Szerénységgel kell hozzáállnunk 

minden hasonló döntéshez – figyelmeztetett. 

Bélrendszerünk baktériumai több millió évesek 

MTI 2016.07.23. origo.hu 

http://mno.hu/tudomany/imdb.com
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Bélrendszerünk egyes baktériumainak eredete mintegy 15 millió évre 

nyúlik vissza, még az emberré válás előtti korra - derítették ki amerikai 

kutatók. 

Ez a felfedezés azt sugallja, hogy az evolúció a korábban véltnél nagyobb 

szerepet játszott a emberi bélflóra összetételében - írták a kutatók a Science 

című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban. 

A belek kialakulásában volt szerepük 

A szakemberek által tanulmányozott baktériumok a belek korai kialakulásához 

járulnak hozzá, megtanítják az immunrendszerünket a kórokozókkal való 

harcra, sőt hatással vannak hangulatunkra, viselkedésünkre. 

 

sörhas, elhízás, túlsúly Forrás: Flickr / Craig Sunter 

"Kutatásunk megmutatta, hogy az emberi bélflóra bizonyos baktériumai 

közvetlenül olyan sejtekből származnak, amelyek jelen voltak a majmokkal 

közös őseinkben is" - hangoztatta Andrew Moeller, a Kaliforniai Egyetem 

kutatója, a tanulmány társszerzője. 

"Meglepő, hogy a bélben lévő mikrobák, amelyek a környezetünkben lévő 

számos forrásból kerülhetett szervezetünkbe, ilyen hosszú időn keresztül 

együtt fejlődtek bennünk" - tette hozzá Howard Oschman, a Texasi Egyetem 

biológusa, a tanulmány vezető szerzője. 

Eltérő törzzsé fejlődtek 

Ahogyan az ember és az emberszabású majmok a közös őstől eltérő fajjá 

fejlődtek, a közös ősben jelen lévő baktériumok szintén eltérő törzzsé fejlődtek.  

A szakemberek genetikai bizonyítékot találtak arra is, hogya baktériumok 

nagyjából ugyanabban az időben váltak szét eltérő törzsekké, amikor 

gazdaszervezeteik különálló fajokká alakultak. 

Az egyik ilyen bakteriális szétválás 15,6 millió évvel ezelőtt ment végbe, 

amikor a gorillák családja elvált a többi hominidától, a másik 5,6 millió éve, 

amikor az emberek ága elvált attól, amely a csimpánzok és a bonobók 

fejlődéséhez vezetett. 

Nem tudtuk, honnan érkeztek 

Régóta tudjuk, hogy az embereknek és legközelebbi rokonaiknak, az 

emberszabású majmoknak vannak ilyen bélbaktériumaik, a nagy kérdés az volt, 

hogy honnan erednek ezek a baktériumok, a környezetünkből vagy evolúciós 

történelmünkből. Illetve az, hogy mióta léteznek ezek a gazdazervezetekben - 

magyarázta Moeller. 

A kérdés megválaszolására a kutatók Afrikában élő csimpánzok, bonobók és 

gorillák és amerikai emberek ürülékmintáit vizsgálták. A kutatok 

génszekvenálással elemezték az ürülékminákban talált egy bizonyos 

baktérium különféle változatait. Ezekből az adatokból megalkottákaz emberi 

mikrobiom több mint 20 százalékát alkotó három bélbaktérium-csoport 

evolúciós fáját.Két baktériumcsoportnak az evolúciós fejlődése nagyon 

hasonló a hominidák evolúciós fájára - írták a szakemberek. 
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Világraszóló áttörés a veleszületett immunitás 

működésének megértésében 

2016.08.30  

https://www.elte.hu/content/vilagraszolo-magyar-attores-a-veleszuletett-

immunitas-mukodesenek-megerteseben.t.12250 

Magyar kutatók – Pál Gábor (ELTE TTK), valamint Dobó József és Gál Péter 

(MTA TTK) – a világon elsőként azonosították egy rejtélyes, korábban 

ismeretlen funkciójú enzim, a MASP-3 immunológiai szerepét. Egyúttal 

feltárták a vérplazma egyik leghatékonyabb antimikrobiális folyamatának, a 

komplementrendszer alternatív útjának az aktivációs mechanizmusát is. Az 

eredmények hozzájárulhatnak számos autoimmun kór, pl. egyes 

vesebetegségek és a vaksághoz vezető időskori makuladegeneráció 

terápiájának kifejlesztéséhez. A felfedezésükről szóló közlemény a Nature 

lapcsaládba tartozó Scientific Reports szaklap hasábjain jelent meg 2016 

augusztusában. 

Veleszületett immunitás, komplementrendszer 

A veleszületett immunválasz elemei (molekulák, sejtek) – az ellenanyagokon, 

B- és T-sejteken alapuló, lassan szerveződő adaptív immunválasszal 

ellentétben – születésünk pillanatától kezdve folyamatosan készenlétben 

állnak, hogy veszély esetén akcióba lépjenek, és megvédjék szervezetünk 

épségét. A komplementrendszer a véralvadási rendszerrel rokonságot mutató 

fehérjehálózat, amely a veleszületett immunitás központi elemeként 

haladéktalanul támadást intéz a betolakodó kórokozókkal szemben. 

Fehérjebontó (proteináz) komponensei inaktív előalak (zimogén) formában 

termelődnek, és csak veszély esetén aktiválódnak egy másik proteináz 

molekula általi hasítás révén. Az aktivált proteinázok további zimogéneket 

hasítanak, ami egy lavinaszerű (kaszkád) folyamatban tömeges proteináz 

aktiválódáshoz vezet. Ez az ősi rendszer létfontosságú védvonalat biztosít, 

amely azonban hibás szabályozása esetén a saját szervezetünket is 

megtámadhatja. A komplementrendszer három ágon, a klasszikus, a lektin és 

az alternatív úton aktiválódhat, amelyek közös útvonalban végződnek. 

Alternatív út, a D-faktor aktiválódásának rejtélye 

A komplementrendszer legpusztítóbb ágának, az alternatív útnak a csúcsán a 

D-faktor nevű proteináz áll. Ez a kulcsfontosságú enzim kivételes módon nem 

zimogén, hanem már hasított, aktív állapotban található meg a keringésben. A 

D-faktor felfedezése óta, azaz mintegy 70 éve rejtély, hogy a vérben mi végzi 

a zimogén forma hasítását, azaz mi aktiválja ezt az enzimet. 

Az enigmatikus MASP-3 proteináz 

A komplementrendszer legkésőbb felfedezett proteináza a MASP-3. Az 

enzimet dán kutatók azonosították 2001-ben, és azonnal éles nemzetközi 

verseny indult a MASP-3 élettani szerepének kiderítésére. A feladat óriási 

kihívásnak bizonyult: 15 évnyi, kudarcokkal terhelt kutatás során egyetlen 

olyan MASP-3 által hasítható fehérjét sem azonosítottak, melynél a hasításnak 

bizonyíthatóan élettani jelentősége lett volna. A MASP-3 génjének kiütésén 

alapuló egérkísérletek, illetve örökletesen MASP-3-hiányos emberek 

vizsgálata ugyan arra utalt, hogy a MASP-3 enzimnek szerepe lehet az 

alternatív út aktiválásában, de ezek a kutatások komoly ellentmondásokhoz 

vezettek. 

Magyar kutatók összefogása a rejtélyek megoldására 

Unikális fejlesztéseinek köszönhetően végül egy hazai kutatógárda oldotta 

meg mindkét rejtélyt. Az ELTE Természettudományi Kar Biokémiai Tanszék 

Pál Gábor - akit 2012-ben Egyetemünk Innovatív Kutatójának 

választottak - által alapított Irányított Fehérjeevolúció Kutatócsoportja tíz éve 

működik sikeresen együtt a Magyar Tudományos Akadémia 

Természettudományi Kutatóközpont Gál Péter által vezetett Szerkezeti 

Biofizika Kutatócsoportjával. Utóbbi több évtizede kutatja az immunrendszer 

– azon belül is a komplementrendszer – működését. A hazai konzorcium négy 

éve határozta el, hogy megfejti a MASP-3 enzim szerepét. 

https://www.elte.hu/content/vilagraszolo-magyar-attores-a-veleszuletett-immunitas-mukodesenek-megerteseben.t.12250
https://www.elte.hu/content/vilagraszolo-magyar-attores-a-veleszuletett-immunitas-mukodesenek-megerteseben.t.12250
https://www.elte.hu/content/proteazgatlo-szer-fejleszteseert-kapott-elismerest-az-elte-kutatoja.t.8342
https://www.elte.hu/content/proteazgatlo-szer-fejleszteseert-kapott-elismerest-az-elte-kutatoja.t.8342
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A felfedezéshez vezető út: génsebészet, irányított evolúció, fluoreszcens 

nyomkövetés 

A Pál Gábor és Gál Péter vezette konzorcium a MASP-3 élettani szerepének 

tisztázásához három kulcsfontosságú fejlesztést hajtott végre. Laboratóriumi 

körülmények közt baktériumokban termelve állítottak elő emberi MASP-3 

enzimet aktív formában, nagy tisztaságban, génsebészeti módszereket 

alkalmazva. Mivel a természetben nem ismert MASP-3-gátlószer, a világon 

elsőként irányított fehérjeevolúcióval kifejlesztettek egy szelektív MASP-3-

inhibitort. Emellett kifejlesztettek egy érzékeny mérési módszert, amellyel 

emberi vérben nyomon tudták követni a zimogén D-faktor aktiválódását. 

Ehhez a zimogén D-faktort rovarsejtekben termelték, és fluoreszcens festékkel 

jelölték. A fenti fejlesztéseket elsősorban Szakács Dávid (ELTE Biokémiai 

Tanszék), valamint Dobó József és Oroszlán Gábor (MTA TTK) végezte. 

 

A D-faktor (FD) a komplementrendszer alternatív útvonalának kulcsenzime. 

Feladata az alternatív út beindítása a C3b-hez kötött B-faktor (FB) aktiválása 

által. Kódoló génjének szekvenciája alapján a D-faktor egy propeptidet is 

tartalmazó inaktív zimogén (pro-FD) formában keletkezik. Ezzel szemben a D-

faktor szinte kizárólag propeptidet már nem hordozó, aktív formában kering a 
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vérben. Mostanáig nem volt ismert, hogy pontosan mely enzimek hasítják el a 

vérben keringő D-faktor zimogénjét, és hol zajlik ez az aktiválás. A magyar 

kutatók bebizonyították, hogy a vérbe jutó D-faktor zimogénjének aktiválását 

kizárólag a komplementrendszer lektin útjának egyik proteináz komponense, a 

korábban ismeretlen szerepű MASP-3 végzi. Felfedezésük nyomán 

nyilvánvalóvá vált, hogy a komplementrendszer e két útvonala között szoros 

kapcsolat áll fenn. (Az ábrán a piros nyilak proteolitikus hasítást, a szürke 

nyilak átalakulást jelölnek.) 

A rejtélyek megoldása 

A kísérletek megdöbbentő eredményre vezettek. Az evolvált szelektív MASP-

3-inhibitor tökéletesen meggátolta, hogy az emberi vér eddig azonosítatlan 

proteináza aktiválja a zimogén D-faktort. 

A MASP-3 szerepének 15 éves és a D-faktor aktiválásának 70 éves rejtélye 

egy csapásra megoldódott. 

Minden kétséget kizáróan bizonyítást nyert, hogy nyugvó vérben (amelyben 

sem alvadás, sem gyulladás nem zajlik) a MASP-3 a zimogén D-faktor 

kizárólagos aktivátora. Ez a kettős áttörés és az alternatív út központi szerepe 

együttesen magyarázza a kutatás tudományos jelentőségét. 

Jövőbeni tervek 

A MASP-3 enzimmel kapcsolatos hazai kutatások két fő irányban folynak 

tovább. A tipikus proteináz szabályozást követve a MASP-3 zimogén 

állapotban kerül ki a termelő sejtekből. Ebben az inaktív állapotában nem 

képes aktiválni a zimogén D-faktort. Először azt szeretnék tisztázni, hogy 

nyugvó vérben milyen proteináz aktiválja a zimogén MASP-3 enzimet. Egy 

másik fontos kérdés, hogy vajon a MASP-3 milyen egyéb fehérjéket képes 

hasítani. Genetikai vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy egy ritka, súlyos 

fejlődési rendellenesség, az ún. 3MC szindróma hátterében a MASP-3-gén 

olyan mutációi állnak, amelyek inaktiválják az enzimet. A betegség 

kialakulását eszerint az okozhatja, hogy bizonyos, csak vagy elsősorban a 

MASP-3 által hasított, egyedfejlődést szabályzó fehérjék processzálása 

elmarad. Az ELTE és az MTA kutatóinak célja ezeknek a fehérjéknek az 

azonosítása. 

Terápiás jelentőség 

A komplementrendszer mindhárom útja fontos szerepet tölt be a fertőzések 

elleni védekezésben. Amikor azonban az egyes utak szabályozása felborul, az 

a saját sejtek, szövetek pusztításához vezethet. Alzheimer-kórban például 

igazolt a klasszikus, míg szívinfarktus és szélütés esetében a lektin út kóros 

szerepe. Az alternatív út bizonyítottan negatív szerepet játszik egyes 

vesebetegségek és a fejlett, elöregedő ipari társadalmakban leggyakrabban 

vaksághoz vezető kórkép, az időskori makuladegeneráció kialakulásában. Az 

alternatív úttal kapcsolatos betegségek kezelésére jelenleg általános (a végső, 

közös útvonalat blokkoló) komplementrendszer gátlást vagy D-faktoron 

keresztüli alternatív út gátlást próbálnak bevetni. Az új felfedezés arra hívja fel 

a figyelmet, hogy az alternatív útra szelektív stratégia esetében a D-faktor 

mellett a MASP-3 enzim is fontos gyógyszercélpont lehet. 

A pusztítás helyett az együttélés lehet az 

onkológia új hívószava 

Az elmúlt hat évtizedben az orvoslás a megsemmisítés szándékával közelített 

a daganatokhoz. Azonban szinte mindig akadnak tumorsejtek, amelyek a 

legdrasztikusabb terápiát is túlélik, és másodjára már sokkal nehezebben 

támadható daganatot építenek újjá. A hagyományos stratégia korlátai felvetik 

annak lehetőségét, hogy a rákot valójában nem legyőzni, hanem féken tartani 

kell. 

2016. AUGUSZTUS 16. TÁTRAI PÉTER 

A hagyományos rákgyógyítási stratégiák mind arra a feltevésre építenek, hogy 

a beteg javát a daganat minél teljesebb elpusztítása szolgálja, és ennek 

érdekében a kezelésekkel „el kell menni a falig”. A daganateltávolító 

http://mta.hu/tudomany_hirei/a-pusztitas-helyett-az-egyutteles-lehet-az-onkologia-uj-hivoszava-106751
http://mta.hu/tudomany_hirei/a-pusztitas-helyett-az-egyutteles-lehet-az-onkologia-uj-hivoszava-106751
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műtéteket a sebészi radikalitás jegyében végzik, kényesen egyensúlyozva a 

daganat lehetőleg maradéktalan eltávolítása, illetve a környező szövetek 

funkciójának megtartása között; a besugárzás és a gyógyszeres kezelés 

tervezésekor pedig olyan magas terápiás intenzitást próbálnak beállítani, amely 

a beteg számára még éppen elviselhető. Teszik mindezt annak reményében, 

hogy a kezelési folyamat végére a daganatnak hírmondója se marad. Ám a 

tapasztalatok szerint ez szinte lehetetlen vállalkozás, sőt úgy tűnik, hogy maga 

az agresszív kezelés is aktívan hozzájárul a daganat későbbi kiújulásához. 

Hatvan év után paradigmaváltás az onkológiában? 

Hat évtizednyi – persze jelentős eredményeket hozó, ám a végcél 

szempontjából kudarcokkal terhes – próbálkozás után a kutatók és orvosok egy 

része paradigmaváltást sürget az onkológiában. Véleményük szerint ahelyett, 

hogy a rák maradéktalan meggyógyítására törekednénk, a daganatos 

betegséget egyfajta krónikus állapottá kell alakítani, amellyel évtizedekig 

együtt lehet élni. A rákgyógyászat jövője talán nem a végső győzelem a 

daganatok fölött, hanem a daganat mint betegség „megszelídítése” – 

hogy daganattal élni ugyanolyan legyen, mint egy jól karbantartott cukorbajjal.  

Az új stratégia szerint ahhoz, hogy a daganatok hosszú távon kontrollálhatók 

legyenek, nem szabad olyan frontálisan rájuk támadnunk, ahogy azt mostanáig 

tettük. Robert Gatenby, a floridai Lee Moffitt Cancer Center kutatóprofesszora 

az utóbbi években figyelemre méltó elméleti keretet dolgozott ki a daganatok 

újfajta, „gyengédebb” kezelésének megalapozására. A tumorok ökoevolúcióját 

hirdető iskola képviselőjeként Gatenby úgy tekint a daganatokra, mint 

ökoszisztémákra, amelyekben darwini szelekción alapuló evolúciós folyamat 

zajlik. A daganatok egy valódi életközösséghez hasonlóan heterogének: mind 

a daganatsejtek, mind az általuk tapasztalt mikrokörnyezet helyről helyre 

különböző. 

Ismeretes, hogy a daganatok alapjául genetikai elváltozások, mutációk 

szolgálnak, és a daganat evolúciója során folyamatosan jelennek meg új és 

újabb mutációk. A daganatsejtek közti különbségek ezért – részben legalábbis 

– a tumor egyes alpopulációinak eltérő mutációs mintázatával magyarázhatók. 

Azonban a tumorsejtek a környezetükhöz, az őket érő kihívásokhoz 

alkalmazkodva anélkül is meg tudnak változni, hogy ehhez új mutációkat 

kellene beszerezniük: elég csak a genomban készen kódolt fehérjéik 

kifejeződési szintjét újraszabályozniuk. 

Áttétképző melanóma-daganatsejtekForrás: Flickr/NIH Image Gallery/Julio 

C. Valencia, NCI Center for Cancer Research, National Cancer Institute, 

National Institutes of Health 
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Sokféleség, méregtelenítés és versengés – a daganatsejtek három nagy 

fegyvere 

Gatenby kezelési modellje három fő feltételezésen alapul, amelyek 

mindegyikét meggyőző kísérleti adatok támasztják alá. Elsőként abból a 

hipotézisből indul ki, hogy a daganatsejtek már a kezelés megkezdése előtt is 

különböznek a terápiára való fogékonyságukat illetően. A daganatok fentebb 

említett heterogenitása folytán egyes tumorsejtek jobban, mások kevésbé 

fognak reagálni a gyógyszeres kezelésre. 

A második feltevés, hogy a kezelés megkezdése után a daganatsejteknek nem 

kell feltétlenül új mutációkat beszerezniük ahhoz, hogy ellenállóbbá váljanak, 

hanem elég, ha a sejtekben természetesen meglévő méregtelenítő 

anyagcsereutakat aktiválják. Ez azért fontos, mert az eleve rendelkezésre álló 

eszközeik bevetésével a sejtek jóval hamarabb képesek terápiarezisztenssé 

válni, mint ha „szerencsés” mutációkra kellene várniuk. A mutációk 

keletkezése lényegénél fogva véletlenszerű folyamat, és még ha a rezisztenciát 

biztosító mutációk szelektív előnyt biztosítanak is hordozójuknak, az új 

mutációk kialakulása és a szelekciós folyamat sorozatos sejtosztódásokat 

feltételez. A méregtelenítő anyagcsere „csúcsra járatása” ezzel szemben 

sejtosztódást nem is igényel, csupán a megfelelő gének bekapcsolását. 

Végezetül Gatenby azt a harmadik feltevést is beépíti a modellbe, hogy a 

tumorsejtek alpopulációi – egy természetes életközösség tagjaihoz hasonlóan 

– versengenek egymással a daganaton belül az élettérért és a tápanyagokért. 

Darwin sötét öröksége 

E három alapfeltevésből kiindulva lényeges következtetéseket lehet levonni a 

daganatok belső dinamikájára nézve. A kemoterápia során a kezelésnek 

ellenálló daganatsejtek nyilvánvalóan szelektív előnyt élveznek a kezelésre 

fogékony társaikkal szemben, vagyis a rezisztens sejtek a terápia mint külső 

szelekciós nyomás jelenlétében rátermettebbek – jobb a szaporodóképességük 

–, mint az érzékenyek. 

Ez idáig nem jelent különösebb meglepetést. Gatenby azonban arra a 

kulcsfontosságú tényre hívja fel a figyelmet, hogy 

kemoterápia híján a rátermettségi viszonyok éppen fordítottak: a rezisztens 

sejtek kevésbé szaporodóképesek, mint a kezelésre fogékonyak. 

Ennek oka a rezisztencia mechanizmusában keresendő. 

Sokoldalú pumpák – makacs tumorsejtek 

A daganatsejtek körében a leggyakoribb trükk, amivel kivédik a kemoterápiás 

szerek hatását, hogy nagy mennyiségű, ún. multidrogrezisztencia-pumpát 

helyeznek ki a felszínükre. A multidrogrezisztencia-pumpák olyan fehérjék, 

amelyek a sejthártyába ágyazódva éberen őrködnek a kívülről bejutni próbáló 

idegen molekulák fölött, és ha ilyet találnak, még azelőtt kipenderítik, hogy az 

behatolhatna a sejt belsejébe. A pumpák neve arra utal, hogy számtalan, 

egymással kémiai rokonságban nem is álló sejtidegen vegyületet képesek 

felismerni és eltávolítani, s ezáltal megszámlálhatatlan lehetséges gyógyszerrel 

szemben teszik ellenállóvá a sejtet. 

Ez a védettség ugyanakkor természetesen nincs ingyen: a sejt kemény energia-

valutában fizet a pumpák munkájáért. Kimutatták, hogy a daganatsejtek akár 

teljes energiatermelésük egyharmadát is a pumpák működtetésére fordíthatják. 

Ez az óriási költség megtérül – szelektív előnyt hoz a rátermettségi versenyben 

–, ha a pumpáknak van mi ellen védekezniük. Azonban „békeidőben”, vagyis 

kemoterápia híján a pumpákkal nem rendelkező sejtek mindazt az energiát, 

amit rezisztens versenytársaik a pumpáik etetésére szánnak, saját 

növekedésükre és szaporodásukra fordítják. S mivel az ellenálló és az érzékeny 

alpopulációk ugyanazokért a limitált erőforrásokért versengenek, kezelés híján 

az energiájukat feleslegesen fecsérlő rezisztens sejtek alulmaradnak a 

küzdelemben. 

Az intenzív kemoterápia hátulütői 

A modell tehát azt jósolja, hogy gyógyszer híján a kezelésre fogékony 

daganatsejtek a versengés révén visszaszorítják és kordában tartják a 
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kezelésnek ellenálló alpopulációkat. A maximálisan elviselhető dózishoz 

közelítő intenzív kemoterápia viszont gyökeresen felforgatja az 

erőviszonyokat, és felborítja a terápia előtti status quót. Ilyen körülmények 

között, amikor a kezelésre érzékeny sejtek tömegesen hullanak el, az addig 

kontroll alatt tartott rezisztens alpopulációk robbanásszerű terjeszkedésbe 

kezdenek. 

Az ökológia „a versengés alóli felszabadulás” (competitive release) néven jól 

ismeri ezt a jelenséget, és tisztában van olykor katasztrofális 

következményeivel. Mi történik, ha egy újonnan bevezetett gyomirtó az 

egymással természetes versengésben álló gyomnövényfajoknak csak 

némelyikét pusztítja el? A többiek a kompetitív gátlás alól kiszabadulva 

elözönlik a teljes életteret, és ellenük ugyanazzal a gyomirtóval már nem 

védekezhetünk. Nagyon hasonló folyamat játszódik le a beleinkben egy kiadós 

antibiotikumkúra alatt: a gyógyszer megtizedeli a rá érzékeny, zömmel 

ártalmatlan bélbaktériumokat, és megnyitja a pályát azok előtt a sokkal 

kellemetlenebb kórokozók előtt, amelyeket mindaddig féken tartott a 

kompetíció. Ha pedig ez utóbbiak elszaporodva betegséget okoznak, ellenük 

egy teljesen másféle antibiotikumot kell leemelnünk a polcról – ameddig még 

van miből választanunk. 

Gatenby levonja a következtetést: a drasztikus, dózisintenzív kemoterápia, 

hacsak nem sikerül valahogy az ellenálló sejteket is maga alá gyűrnie, nem 

egyszerűen kudarcra van ítélve, hanem kifejezetten maga alatt vágja a fát. 

Azzal, hogy szelektív előnyt biztosít a rezisztens sejteknek, és elpusztítja 

természetes kompetitoraikat, kitermeli a terápiának ellenálló sejtek 

„rohamcsapatát”, amely olykor már hónapokkal, de legfeljebb néhány évvel a 

kezelés elhagyása után újból kifejleszti a daganatot. S ne feledjük: ez a kiújult 

tumor a korábban alkalmazott kezelésre már nem érzékeny. 

A drasztikus, dózisintenzív kemoterápia, hacsak nem sikerül valahogy az 

ellenálló sejteket is maga alá gyűrnie, nem egyszerűen kudarcra van ítélve, 

hanem kifejezetten maga alatt vágja a fát. 

Az intenzív kemoterápia „bűnlajstroma” valójában még ennél is hosszabb: más 

olyan nemkívánatos hatásait is ismerjük, amelyek folytán nem fékezi, hanem 

inkább elősegíti a daganat előrehaladását. A csontvelő a benne zajló gyors 

sejtosztódás miatt a kemoterápiás szerek mellékhatásainak egyik fő 

kárvallottja, s mivel ez a szövet felelős az immunrendszer katonáinak, a 

fehérvérsejteknek az utánpótlásáért, károsodása az immunvédekezés 

visszaeséséhez vezet. Márpedig az immunrendszernek fontos szerep jut a 

daganatok növekedésének korlátozásában, ezért az immunkompetencia 

csorbulása nem jó hír a rákkal küzdő szervezet számára. Azt is fel kell 

idéznünk, hogy a daganatok nem tisztán tumorsejtekből állnak, hanem 

kötőszövetből és erekből álló „állványzat” – ún. stróma – köré szerveződnek, 

és állományukba immunsejtek is behatolnak. A kemoterápiás szerek e nem 

rosszindulatú összetevőket sem kímélik: megzavarják az erek szerkezetét, 

amelyek ettől elvesztik normális áteresztőképességüket, és kiirtják a daganat 

ellen helyben harcoló fehérvérsejteket. Az abnormális szerkezetű erek rossz 

vérellátást biztosítanak, és az oxigénhiány olyan mechanizmusokat mozgósít a 

daganatsejtekben, amelyek elősegítik a szöveti szerkezetből való kilépésüket, 

vagyis az áttétképzést. Mindennek tetejébe a rossz erek magának a 

gyógyszernek a daganatsejtekhez való eljutását sem biztosítják hatékonyan, 

tehát miközben a szervezet egészséges része szenved a mellékhatásoktól, a 

daganat belseje viszonylagos védettséget élvez. 

Daganatterápia kesztyűs kézzel 

Mi volna hát az alternatíva? Gatenby – a tumorgyógyászatban amúgy 

évtizedek óta lappangó hagyományhoz nyúlva – a kemoterápia jóval szelídebb 

formáját javasolja. Olyan adaptív terápiát, amely csak addig alkalmaz magas 

dózisokat, amíg a daganat exponenciális növekedését meg nem állítja, azután 

viszont a tumor méretét folyamatosan figyelve úgy módosítja az adagolást, 

hogy ne bontsa meg a kezelésre érzékeny és annak ellenálló sejtpopulációk 

közötti érzékeny egyensúlyt. Ahelyett tehát, hogy a tumor teljes eradikációjára 

törekedne, kifejezetten szándékában áll megőrizni a daganatsejtek terápiára 

válaszoló frakcióját, amelyet mintegy „belső ellenségként” játszik ki a 

potenciálisan veszedelmes rezisztens sejtállománnyal szemben. Az 
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alkalmazott alacsonyabb dózisintenzitás ráadásul nem fenyegeti a stróma 

épségét sem, így a daganat stabil erezetét és a daganatba behatoló 

immunsejteket is a terápia javára lehet fordítani. 

Gatenby és csapata ezt az ígéretes elméletet a közelmúltban végre a 

gyakorlatban is kipróbálta. Tanulmányukat, melyben állatkísérletes modell 

segítségével bizonyítják, hogy az adaptív terápia jóval hosszabb ideig féken 

tartja a daganatot a hagyományos magas dózisú kemoterápiánál, a Science 

Translational Medicine 2016. februári száma közölte. A kezdeti tumorkontroll 

elérése – az exponenciális növekedés megtörése – után a hagyományos terápia 

kétféle csökkentett dózisú módosítását próbálták ki emberi emlődaganat-

sejtekkel beoltott egereken. Az első változatban az adagolás gyakoriságát nem 

változtatták, viszont az adagot annak függvényében csökkentették, ahogy a 

daganat válaszolt a kezelésre. A második variációban a tumor zsugorodására 

válaszul nem az egyes kezelésekkor alkalmazott dózist csökkentették, hanem 

ritkították a kezelési alkalmakat. A kontrollcsoport a hagyományos, 

megszabott időtartamú, egyenletesen magas dózisú és változatlan gyakoriságú 

kemoterápiában részesült. 

A sztenderd kemoterápiával kezelt csoportban a daganat mérete eleinte 

gyorsan csökkent, ám a kijelölt adagolási periódus végeztével, további kezelés 

hiányában szinte azonnal újból növekedésnek indult, és a mintegy két hónapos 

megfigyelési időszak alatt fokozódó ütemben gyarapodott. Ezzel szemben az 

első adaptív terápiás csoportban, amelynél a tumor méretéhez illesztett 

alacsony adagokkal ütemesen folytatták a kezelést, nemcsak hogy nem indult 

el újból a daganat növekedése, de a tumor 7 esetből 6-ban a kezelendő 

mérethatár alá zsugorodott, ami lehetővé tette az adagolás beszüntetését. S ami 

még fontosabb: ezek az adaptívan kezelt tumorok a gyógyszer adagolásának 

elhagyása után is stabilan kicsik maradtak, azt sugallva, hogy a kezelés 

hatására önmagukat kontrollálóvá váltak. A második, kezelési alkalmakat 

átugró adaptív csoport eredményei kevésbé voltak meggyőzőek. 

A cikkhez fűzött, a folyóirat ugyanazon számában olvasható kommentárjában 

Giannoula Klement, a bostoni Tufts University klinikájának 

gyermekonkológusa lelkesen üdvözli az új terápiás megközelítést, hozzátéve: 

amíg nem tartjuk tiszteletben a daganatok növekedésének öko-evolúciós 

törvényszerűségeit, addig továbbra is csupán macska-egér játékot fogunk 

játszani a rákkal. 

Együtt élni a rákkal – akár évtizedeken át 

Klement hangsúlyozza, hogy a daganatokkal való stabil együttélés nem 

pusztán elméleti lehetőség, hanem létező és régóta ismert jelenség. Egyéb 

okokból felboncolt fiatal és középkorú nőkben meghökkentően nagy 

gyakorisággal találnak rosszindulatú emlődaganatokat, amelyek a páciensek 

életében nem produkáltak klinikai tüneteket. Hasonlóképpen, miközben a 60 

év fölötti férfiak több mint 40 százalékában szövettanilag igazolható 

rosszindulatú prosztata-elváltozások vannak jelen, a klinikai horizontot áttörő 

prosztatarák gyakorisága mindössze 1 százalék. Mindez arra utal, hogy a 

daganatoknak külső beavatkozás nélkül gyakran egyfajta önszabályozó 

dinamikájuk van, és előfordulhat, hogy egy megfontolatlanul alkalmazott korai 

kezelés megbontja ezt a belső egyensúlyt. Ez a felismerés tükröződik a 

prosztatarák kevésbé agresszív eseteiben alkalmazott ún. watchful 

waiting (figyelmes várakozás) stratégiában: ilyenkor az orvos szorosan követi 

a daganat méretének alakulását, és csak akkor avatkozik közbe, ha az 

érzékelhetően növekedésnek indul. 
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Laphámdaganat-sejtekForrás: Flickr/NIH Image Gallery/Markus Schober 

and Elaine Fuchs, The Rockefeller University 

Segítség egy lendületes kutatótól 

Gatenby tágabb értelemben vett törekvéseihez hazai tudósok is csatlakoznak: 

egy magyar kutatócsoport a kemoterápiának ellenálló daganatsejtek 

sebezhetőségét kissé más módon igyekszik a gyógyítás javára fordítani. 

Szakács Gergely, az MTA Természettudományi Kutatóközpontjának 

Lendület-csoportvezetője még az Egyesült Államokban töltött 

doktoranduszévei alatt sajátságos viselkedésű molekulákra akadt, amelyeket 

MDR-szelektív vegyületeknek nevezett el. E vegyületek paradox módon épp 

azokat a daganatsejteket támadják, amelyek – a fentebb emlegetett 

multidrogrezisztencia- (MDR-) pumpáik révén – a legtöbb kemoterápiás szerre 

érzéketlenek. 

Szakács az USA-ból hazatérve intenzíven folytatta az MDR-szelektív 

vegyületek tanulmányozását, és arra a következtetésre jutott, hogy azok épp a 

pumpák működése révén fejtik ki sejtkárosító hatásukat – bár hogy miként, azt 

mindmáig nem sikerült maradéktalanul tisztázni. Mindenesetre e vegyületek 

terápiás alkalmazása megsokszorozhatná a Gatenby-féle stratégia erejét: 

jelenlétükben a pumpák fenntartása nemcsak indirekt módon, magas 

energiaigénye folytán járna hátránnyal a daganatsejtek számára, hanem a 

közvetlen kár miatt is, amelyet az MDR-szelektív vegyületek a pumpáló 

sejteknek okoznak. 

„Az EU kiválósági programja, az ERC pályázata által támogatott 

eredményeink egyértelművé tették, hogy a kezelésnek ellenálló ráksejtek az 

általunk felfedezett és vizsgált vegyületekkel szelektíven támadhatók – 

összegzi Szakács. – Az MTA Természettudományi Központ Enzimológiai 

Intézetében olyan gyógyszerjelölt molekulákat szabadalmaztattunk, melyek 

éppen a legnehezebben elpusztítható ráksejtek Achilles-sarkát célozzák. Az 

adaptív terápia elvének megfelelően célunk a terápiás protokoll 

finomhangolása. A módszer a sejttenyésztő edényben kiválóan működik; 

jelenleg egy speciális állatmodell adaptálásán dolgozunk, mely lehetővé teszi 

a spontán fejlődő tumorok evolúciójának, szövettanának és terápiára adott 

válaszának vizsgálatát.” 

Források 

 Robert A. Gatenby cikke itt olvasható, a hozzá írt, cikkben említett 

kommentár pedig itt. 

 Szakács Gergely releváns publikációi itt és itt olvashatók. 

http://stm.sciencemag.org/content/8/327/327ra24.short
http://stm.sciencemag.org/content/8/327/327fs5.short
http://www.nature.com/nrd/journal/v5/n3/full/nrd1984.html
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cr4006236
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Ember-állat kimérák: feloldhatják a korlátozó 

intézkedéseket 

PESTHY GÁBOR 2016.08.08. origo.hu 

Az amerikai egészségügyi intézet tavaly szeptemberben tiltotta be az 

ember-állat kimérákkal kapcsolatos kutatások állami finanszírozását. 

Legújabb állásfoglalásában azonban fontolóra veszi és vitára bocsátja a 

támogatások tiltásának feloldását. Ez jelentős etikai vitákat gerjeszt. 

Az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézete (National Institute of 

Health, NIH) a múlt kedden jelentette be, hogy tervezi az olyan kísérletek 

állami támogatását érintő moratórium feloldását, amelyekben emberi őssejtek 

felhasználásával részben ember állati embriókat (kimérákat) hoznak létre. 

A NIH 2015 szeptemberében léptette életbe az ilyen kutatások állami 

támogatását tiltó intézkedést az emberi sejtekkel, illetve szervekkel rendelkező 

állatokkal kapcsolatos etikai kérdések kidolgozatlansága miatt. Az eljárást 

támogatók viszont azt hangsúlyozzák, hogy az ilyen kutatások segíthetik az 

emberi betegségek jobb megértését és azok kezelésének javítását.  

Mi az a kiméra? 

A Kiméra (Khimaira) eredetileg a görög mitológiában szereplő szörnyalak. 

Homérosz így festette le az Iliászban: "kecske középütt, sárkány hátul, elöl 

meg oroszlán, / s torkából lobogó tűz lángját fujta riasztón". Később a kiméra 

szó használata általánosan elterjedt a különböző állatokból, illetve állatokból 

és emberekből összegyúrt képzeletbeli lények elnevezésére.  

A biológiában a kiméra olyan egyed, amelyet két vagy több egyedtől származó, 

genetikailag eltérő sejtek alkotnak, és ezek a sejtek megtartják a saját genetikai 

jellegüket. Az emberi kimérák esetében ez lehet két különböző emberi 

génállomány (ember-ember kiméra), de lehet emberi-állati génállomány is 

(ember-állat kiméra).  

 

Forrás: Oregon Health & Science University 

Nem hibrid 

A kimérák nem azonosak a hibridekkel. A hibrid két különböző fajhoz tartozó 

szülőktől származó egyed, amely úgy jön létre, hogy két állatfaj hím- és női 

ivarsejtje olvad össze egymással. A kimérákat viszont a kutatók úgy hozzák 

létre, hogy embrionális korban kicserélnek sejteket más fajból származó 

sejtekre, így "genetikailag mozaikos" élőlényt kapnak. Míg tehát a kimérának 

két különböző génállományú sejtjei vannak, addig a hibrid sejtjei a 

megtermékenyüléssel előálló, egynemű génállománnyal rendelkeznek.  

Sok területen hasznosak 

A biológiai kimérák létrehozását a kezdetektől fogva élénk viták kísérik. Az 

állat-ember kimérákat (tágabb értelemben fogalmazva az emberi anyagot, tehát 

emberi sejteket vagy géneket tartalmazó állatokat) már a tudomány számos 

területén használják, az idegtudománytól és a szaporodásbiológiától kezdve az 

immunológiáig.  

https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2016-18601.pdf
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Segítségükkel tanulmányozzák az olyan emberi biológiai funkciókat vagy 

betegségeket, amelyeket nem lehet pontosan modellezni sejttenyészetekben 

vagy számítógépes szimulációval. Ezeket használják olyan esetekben, amikor 

emberen végzett kísérletek nem kivitelezhetők, vagy etikátlannak tekintik 

őket.  

 

Forrás: AFP 

Az állat-ember kimérák alkalmazásának példái közé tartoznak azok az emberi 

géneket tartalmazó egerek, amelyeket számos betegség – például neurológiai 

kórképek, csontritkulás, szívbetegség, daganatos betegségek – vizsgálatában 

használnak (úgynevezett modellállatok). Emberi géneket tartalmazó kecskéket 

használnak egy emberi fehérje (antitrombin) termelésére, amelyet a 

véralvadási zavarok kezelésében alkalmaznak. Emberi tumorszöveteket 

ültetnek egerekbe a rosszindulatú daganatok tanulmányozásához, és új 

gyógyszerek és gyógymódok kifejlesztéséhez. Patkányokba emberi őssejteket 

juttatnak be, így lehetőség nyílik az emberi agy károsodás utáni regenerációs 

képességének tanulmányozására. Emberi sejtekkel módosított 

immunrendszerű egereket használnak olyan betegségek vizsgálatára, mint 

például a HIV vagy a hepatitisz.  

Különleges kimérák 

Az előbb említett eljárások létjogosultságát ugyan senki sem kérdőjelezi meg, 

viszont a mai kifinomult biotechnológiai eljárások mellett már egészen 

különleges kimérák létrehozása is lehetővé vált. Pár éve például japán kutatók 

olyan egeret hoztak létre, amelynek működő hasnyálmirigye teljes egészében 

patkánysejtekből állt. Így könnyen elképzelhető, hogy hamarosan "készíthető 

lesz" például olyan majom, amelynek agyát emberi neuronok építik fel. Ez 

vajon úgy gondolkodna, mint egy ember? Ijesztő lehetőség, ami ugyan lehet, 

hogy hasznos lenne az orvosi kutatások szempontjából, de etikailag 

elfogadhatatlan, és sokak szerint az ilyen kísérleteket be kellene tiltani.  

Korlátozások 

A NIH mostani új irányelve számos korlátozást tartalmaz. Ilyen például az a 

tiltás, hogy bizonyos típusú emberi sejteket nem ember főemlősök (azaz 

például majmok vagy emberszabású majmok) embrióiba ültessenek.  

 

Forrás: Jeff Miller, University Communications, UW-Madison 

„Meg vagyok győződve arról, hogy a javasolt változások lehetővé teszik a NIH 

kutatóközössége számára, hogy felelősségteljes módon lépjenek előre ezen az 
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ígéretes tudományos területen" – írta egy blogbejegyzésben Carrie Wolinetz, 

a NIH tudományos irányelveinek kidolgozásáért felelős egyik vezető.  

Támogatók és kritikusok 

Több kutató elmondta, hogy fellelkesítette a NIH új irányelve.  

„Nagyon, nagyon melegen üdvözlendő az a hír, hogy a NIH fontolóra veszi az 

ilyen típusú kutatások anyagi támogatását" – mondta Pablo Ross, a davisi 

Kaliforniai Egyetem fejlődésbiológusa, aki mezőgazdasági haszonállatokban 

próbál emberi szerveket növeszteni. „Szükségünk van a finanszírozásra, hogy 

képesek legyünk választ adni néhány nagyon fontos kérdésre."  

A bejelentés azonban természetesen nem aratott osztatlan sikert. A kritikusok 

meggondolatlan lépésnek tartják a döntést.  

„A tudományos-fantasztikus művek szerzői valami hasonló világot képzeltek 

el, lásd a Dr. Moreau szigete, a Szép új világ vagy a Frankenstein" – mondta 

Stuart Newman, a New York Medical College biológusa. „Eddig is léteztek 

különféle spekulációk. De most ezek sokkal valóságosabbakká kezdenek 

válni. Én pedig úgy gondolom, hogy egyszerűen nem mondhatjuk azt, hogy 

mivel lehetséges, akkor csináljuk is meg."  

A tudományos nagyközönségnek, köztük a bioetikusoknak, 30 nap áll 

rendelkezésére, hogy véleményezze az irányelvet a NIHoldalán. Az 

egészségügyi intézet 2017 elején kezdheti a programok támogatását. 

Rövid hírek, érdekességek 

Így készítették a kötelet 40 ezer éve 

ORIGO 2016.07.24.  

A kötelek és zsinórok fontos szerepet töltöttek be a mozgékony vadászó és 

gyűjtögető népek életében. A kutatóknak azonban egészen eddig nem sok 

fogalmuk volt, hogyan készíthették ezeket az eszközöket az őseink. 

Néhány rendkívül ritka esetben találtak a kutatók kötéllenyomatokat égetett 

agyagban, és az őseink is elvétve örökítették meg a zsinórt jégkorszaki 

műalkotásaik részeként, így aztán egészében véve szinte semmit sem tudtunk 

a kőkorszaki zsinórokról, kötelekről és textíliákról.  

 

Így nézhettek ki a gyapjas mamutok, amelyek agyarából kötélfonó eszközt 

készítettek a jégkorszaki vadászok Forrás: Giant Screen Films (©) 

2012 D3D Age, LLC 

Nicholas Conard professzor és csoportja az Archäologische Ausgrabungen 

Baden-Württemberg szakfolyóiratban mutatta be azt az eszközt, amelyet 

kötélkészítésre használtak őseink. 

Mamutagyar eszköz 

Conrad csoportjának kulcsfontosságú felfedezése a délnyugat-németországi 

Hohle Fels barlangban, illetve Veerle Rots és munkatársainak (Liège-i 

Egyetem) kísérleti kutatásai és próbái járultak hozzá a kötél történetének 

újraírásához. 

http://osp.od.nih.gov/under-the-poliscope/2016/08/next-steps-research-using-animal-embryos-containing-human-cells
http://grants.nih.gov/grants/rfi/rfi.cfm?ID=57
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A kötélkészítő eszköz a lelőhelyen Forrás: Tübingeni Egyetem 

A lelet maga egy gondosan faragott és gyönyörűen megőrzött, 20,4 centiméter 

hosszú mamutagyardarab, amelybe négy 7-9 milliméteres lyukat fúrtak. 

Mindegyik lyuk belsejében mély és pontosan vésett spirális bemetszések 

láthatók. 

A múltban tévesen értelmezték 

Az új kísérletek bebizonyították, hogy ezek a kifinomult vésetek a kötélkészítő 

eszköz technikai sajátosságai, nem pedig puszta dekorációk. 

 

"Kőkorszaki" kötélkészítés a feltárt eszköz segítségével 

 Forrás: Tübingeni Egyetem 

A múltban talált hasonló leleteket rendszerint nyílvessző-egyenesítőknek, 

díszített műtárgyaknak, sőt még zeneszerszámnak is titulálták. 

Gyakorlati próba 

Hála a lelet kivételesen jó állapotának és a liège-i csoport alapos tesztjeinek, a 

kutatóknak sikerült bemutatniuk, hogy az eszközt a Hohle Fells közelében 

található növényi rostokból való kötélkészítésre használták. 
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A megtisztított eszköz különböző nézőpontokból Forrás: Tübingeni 

Egyetem 

„Ez az eszköz megválaszolja a kérdést, hogyan készítették a kötelet a 

kőkorszakban” – mondta Veerle Rots. „Egy olyan kérdést, amely évtizedek óta 

fejtörést okozott a szakemberek számára.” 

Hogyan hízhatunk az édesítőszerektől? 

TÁTRAI PÉTER 2016.07.21. origo.hu 

Egereken és embereken végzett tanulmányok szerint az édesítőszerek 

valójában fokozzák az étvágyat, ezért a hatásukra többet eszünk. Ausztrál 

kutatók most a jelenség élettani hátterét is megfejtették. 

Stimulálják az agy étvágyat szabályozó központját 

Állatkísérletekben és embereken végzett tanulmányokban már korábban 

megfigyelték, hogy a mesterséges édesítőszerek hatására éhesebbnek érezzük 

magunkat, és végső soron többet eszünk. 

A Sydney-i Egyetem kutatói most a rangos Cell Metabolism című folyóiratban 

magyarázzák el, mi is ennek a jelenségnek az élettani háttere. 

 

Sokan a felesleges kalóriák elkerülésében bízva használnak édesítőszereket

 Forrás: Dreamstime 
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Az ausztrál tudósok megfigyelései szerint 

 a mesterséges édesítőszerek az agy étvágyat szabályozó központjának 

működését befolyásolják, 

 és megváltoztatják az ízérzékelésünket. Munkájuk kapcsán egy eddig 
ismeretlen agyi szabályozó rendszerre derítettek fényt, amely a táplálék 

édes ízét és energiatartalmát értékeli, és az ebből származó információt 

összegzi. 

Hízókúrába kezdett muslicák 

„Miután állatainkat hosszabb ideig olyan étrenden tartottuk, amely a szukralóz 

nevű mesterséges édesítőszert tartalmazta, megfigyeltük, hogy elkezdtek jóval 

többet enni" – számol be tapasztalataikról a kutatást vezető Greg Neely. – „A 

hatás módszeres vizsgálata során azt találtuk, hogy az agy ún. jutalmazó 

központjai az édes íz érzetét integrálják a táplálék energiatartalmával. Ha az 

édes ízérzet és az energiatartalom egyenlege huzamosabb ideig felborul, az agy 

újrakalibrálja a mérleget, és növeli a teljes elfogyasztott kalóriamennyiséget." 

 

Ecetmuslica (Drsophila sp.) Forrás: Wikimedia Commons 

A kutatók a laboratóriumok egyik kedvenc élőlényével, az ecetmuslicával 

(Drosophila) dolgoztak. Azok a muslicák, amelyeket több mint öt napig 

mesterséges édesítőt tartalmazó táplálékkal etettek, 

30 százalékkal több kalóriát fogyasztottak, mint azok, amelyek valódi cukorral 

édesített táplálékot kaptak. 

„Amikor megvizsgáltuk, miért esznek többet a muslicák, amikor pedig már 

elegendő kalóriát vittek be, arra jutottunk, hogy ennek a mesterséges 

édesítőszernek a tartós fogyasztása megnöveli a tápértékkel bíró valódi cukor 

édes ízérzetét, ezért megnöveli az állatok késztetését a táplálkozásra" – 

magyarázza Neely. 

Sokan a fogyás reményében fogyasztják 

A megfigyelés nagy jelentőséggel bírhat az emberre nézve is, hiszen 

százmilliók fogyasztanak mesterséges édesítőket világszerte a fogyás 

reményében, sőt, egyesek orvosi javallatra használják őket a kilók leküzdésére. 

Ám egyelőre nagyon keveset tudunk arról, pontosan milyen hatást 

gyakorolnak ezek a szerek az agy ízérző és étvágyat szabályozó központjaira. 

Úgy tűnik, a legyekben legalábbis létezik egy komplex idegi hálózat, amely 

oly módon válaszol a mesterséges édesítőszerekre, hogy azt üzeni az állatnak: 

nem fogyasztott elegendő kalóriát.  
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Úgy tűnik, hogy az édesítőszerek éppen a fordított hatást érik el, legalább is a 

muslicáknál és az egereknél Forrás: Dreamstime 

A kutatók megfigyelték, hogy a mesterséges édesítők hatására az állatok 

hiperaktív viselkedést mutattak, továbbá álmatlanná váltak, és az alvásuk 

minősége is romlott. 

Ezek a tünetek hasonlítanak a koplalásra és enyhe fokú éhezésre adott 

reakcióhoz, 

és korábban már embereken is megfigyelték ezeket. Mivel a tudósok maguk is 

szerették volna tisztázni, vajon az eredményeik átvihetők-e a muslicáról az 

emberre, a hozzánk jóval közelebb álló egereken is ellenőrizték az 

édesítőszerek hatását. 

 

Egyre valószínűbb, hogy az édesítőszereknek rendszeres használat esetén 

inkább étvágynövelő hatásuk van Forrás: Dreamstime 

A legyekhez hasonlóan a szukralózt hét napig fogyasztó egércsoport 

táplálékbevitele jelentősen fokozódott, és a folyamatban részt vevő idegi 

szabályozó útvonal is megfelelt annak, amit a rovarokban azonosítottak. 

Korántsem közömbösek a „cukormentes" élelmiszerek 

Az egérkísérleteket irányító Herbert Herzog, a sydney-i Garvan Institute of 

Medical Research professzora ekként összegezte Neelyvel közös cikkük 

lényegét: „Megállapításaink további bizonyítékot szolgáltatnak arra nézve, 

hogy a feldolgozott élelmiszerek úgymond 'cukormentes' változatai koránt sem 

olyan közömbösek a szervezetre nézve, mint azt korábban véltük. A 

mesterséges édesítőszerek hatására az állatok másképpen érzékelik táplálékuk 
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édes ízét, és az édes ízérzet és az alacsony energiatartalom közti ellentmondás 

hatására fokozzák kalóriabevitelüket." 

Emberi orrban rejtőzött az új antibiotikum 

MTI 2016.07.28. origo.hu 

Nehezen gyógyítható bakteriális fertőzéseket kutató német tudósok új 

antikbiotikumot fedeztek fel, amely eddig is az emberek orrában élt. 

Korábban talajminták vizsgálatával találták az új antibiotikumokat, a német 

kutatók azonban azokat a mikrobákat vizsgálták meg, amelyek már 

benépesítették az emberi testet. Azt fedezték fel, hogy a Staphylococcus aureus 

baktériumok az emberek mintegy 30 százalékának az orrában megtalálhatók, 

ezért feltették a kérdést, hogy az emberek 70 százalékánál miért nem élnek 

meg ezek a mikrobák. 

A legismertebb "szuperbaktérium", a methicillinrezisztens Staphylococcus 

aureus (MRSA) egyike a világszerte egyre nagyobb egészségügyi problémát 

jelentő kórokozóknak. A Nature-ben megjelent tanulmány szerzői arra jutottak, 

hogy egy másik, szintén az orrban élő baktérium - a Staphylococcus 

lugdunensis - akadályozza meg egyes embereknél a rivális Staphylococcus 

elszaporodását azáltal, hogy saját antibiotikumot termel. 

 

Az MRSA (Meticillin-rezisztens Staphylococus aureus, a felvételen sárgával 

jelölve) talán a legismertebb szuperbaktérium. Többek között bőrbetegségeket 

és tüdőgyulladást okozhat Forrás: WikimediaCommons 

Andreas Peschel, a Tübingeni Egyetem mikrobiológusa váratlannak és 

izgalmasnak nevezte a felfedezést. Kollégáival együtt izolálták az új 

antibiotikumot, a lugdunint, tesztelték egereken, melyek bőrét Staphylococcus 

aureusszal fertőzték meg, és azt találták, hogy a legtöbb esetben megszüntette 

a fertőzést. Emberek részvételével még nem végeztek teszteket. 

Áttörést jelentene, ha az új anyag hatásos lenne az MRSA ellen, mivel azt 

jósolják, hogy tíz éven belül többen fognak meghalni rezisztens baktériumok 

okozta fertőzésben, mint rákban - vélte Perschel.A Staphylococcus aureus, úgy 

tűnik, nem képes alkalmazkodni a lugduninhoz, azaz valamiért nagy 

nehézségekbe ütközik, hogy ellenállóvá váljon vele szemben"- mondta a 

kutató. A tanulmány a Nature magazinban jelent meg. 



Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 9. szám 

  

 

 

28. oldal 

Tudományosan is bizonyított: a chemtrail 

hülyeség 

ORIGO 2016.08.15.  

Nincs bizonyíték arra, hogy a levegőből permetezve bárki szándékosan 

mérgezné a lakosságot – állítja egy tanulmány, ami először elemezte 

tudományosan a chemtrail néven elhíresült konspirációs-elméletet. 

A chemtrail már jó ideje kiemelkedő helyen szerepel a népszerű összeesküvés-

elméletek ranglistáján. A „halált permetező kondenzcsíkok" sztorija egészen 

1996-ig nyúlik vissza, ekkor jelentek meg először azok a vad elméletek, 

amelyek szerint az amerikai légierő titokzatos vegyszerekkel permetezi a 

lakosságot, és a jelenséget úgy lehet felismerni, hogy a gépek korábban nem 

látott számban és mintázatban húznak kondenzcsíkokat az égre. Ahogy az 

elmélet terjedt, úgy bővült a permetezett szerek listája a báriumtól az 

alumíniumsókon, a tóriumon és a szilícium-karbidon át egészen a műanyag 

szálacskákig. 

De miért tenne ilyet bárki? Az elméletben hívőktől erre is számtalan 

magyarázat érkezett: vannak, akik szerint a kormányzatok rajtunk próbálják ki 

a titkos fejlesztésű fegyvereket, mások szerint vegyi úton ellenőrzik a 

születésszámot, akadályozzák (vagy éppenséggel fokozzák) a globális 

felmelegedést. Az okok listája zavarba ejtően bőséges, terjedésüket pedig a 

közösségi médiában megjelenő tematikus oldalak, posztok sokasága csak még 

inkább segíti. 

 

Forrás: Biosphoto/© Samuel Dhier / Biosphoto - Droit géré - Oeuvre protégée 

par copyright - - - -/Samuel Dhier 

Azt, hogy milyen sokan hisznek a képtelen állításokban, egy 2011-es, 

nagyszámú résztvevő bevonásával végzett felmérés is alátámasztja: a 

megkérdezettek 17 százaléka tartotta hitelesnek az emberek szándékos 

mérgezéséről szóló vélekedéseket. 

77 kutatóból 76 abszolút hülyeségnek tartja 

A chemtrail tehát nem mai találmány, tudományosan azonban mostanáig nem 

igazán vizsgálták a jelenséget, a kutatók rendszerint egy kézlegyintéssel 

igyekeztek elintézni a minden alapot nélkülöző állításokat. 

Az Environmental Research Letters című folyóiratban megjelent 

tanulmányban a Kaliforniai Egyetem munkatársai légkörkutatók két 

csoportjának véleményét mérték fel: geokémikusokét, akik többek között a 
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légköri környezetszennyező anyagokat kutatják és légkörkémikusokét, akik jól 

ismerik a kondenzcsíkok „világát". 

 

Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Jan Woitas 

Az eredmények azt mutatták, hogy 77 kutatóból 76 nem talált semmilyen 

bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy titkos népirtó program folyna a 

háttérben.Az egyetlen kivételnek számító kutató is csupán arról számolt be, 

hogy egy elzárt térségben a szokásosnál nagyobb mennyiségben találtak 

báriumot. Azok a hívők, akik chemtrailre utaló „megdönthetetlen erejű" 

bizonyítékokról számolnak be, gyakran sima repülőgép kondenzcsíkokat 

néznek halált hozó permetnek vagy rosszul végzett mintavételezésekre 

hivatkoznak. 

Na de hogyan keletkezik a kondenzcsík? 

Kondenzcsíkok olyan repülőgépek mögött láthatók, amelyek viszonylag 

magas páratartalmú levegőben -40 fok alatti hőmérsékleti tartományban 

repülnek. Az ilyen gépek utazómagassága körülbelül 10 km. 

Amikor egy adott légrészben a levegő telítetté válik, tehát relatív 

nedvességtartalma közel 100%-os, megkezdődhet a pára kicsapódása, a 

felhőképződés. A kicsapódáshoz kondenzációs magvakra, azaz olyan 

részecskékre van szükség, amelyek jól nedvesíthetők, nedvszívó 

tulajdonságúak, amelyeken a vízcseppek keletkezhetnek. A nedvességtartalom 

növekedése történhet lehűléssel, bepárolgással vagy nedvesebb levegővel való 

keveredéssel. 

Tíz kilométeres magasságban a kellően hideg levegő már csak nagyon kis 

mennyiségben tud vízgőzt felvenni, ezért viszonylag alacsonyabb abszolút 

páratartalommal is telítetté tud válni. Az üzemanyag elégetésekor egyrészt 

vízgőz szabadul fel, ami a gép mögött megnöveli a levegő nedvességtartalmát, 

másrészt olyan szilárd részecskék (pl. korom) kerülnek a levegőbe, amelyek 

kondenzációs magként működhetnek. 
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Forrás: Flickr/Jasmic 

A gép mögött néhány méterrel a vízgőz kicsapódik és gyorsan megfagy, ezért 

a kondenzcsík jégkristályokból áll. A hajtóművek által kibocsátott hő 

kiszáríthatja a levegőt, de a kiáramló vízgőz általában kompenzálja a csökkenő 

nedvességet. Azonban ha mégis a levegő kiszáradása lép fel, akkor a felhőt 

alkotó vízcseppek akár el is párologhatnak, amint a repülő felhőn halad át. 

Ilyenkor a gép mögött egy felhőmentes nyom figyelhető meg. 

 

Szárnyvégen keletkező kondenzcsík Forrás:Perfectly Timed Military 

A szárnyvégeken is keletkezhet kondenzcsík. 

Ezek alacsonyabb szinten, meleg, de nagy nedvességtartalmú levegőben 

alakulnak ki. A szárny mögött nyomáscsökkenés lép fel, ami lehűlést és 

kondenzációt eredményez. 

A bizonytalanokat talán meggyőzhetik 

Az, hogy egyre több kondenzcsík figyelhető meg, főként arra vezethető vissza, 

hogy az elmúlt években a légi forgalom alaposan megnövekedett. Ráadásul 

ezek a képződmények sokkal hosszabb ideig megmaradnak, köszönhetően a 

globális éghajlatváltozásnak. 

Persze a vaskalapos hívőket sem a szakértői vélemények, sem a különböző 

tanulmányok nem győzik meg, a mostani publikáció célja is inkább az volt, 

hogy a bizonytalanok számára támpontul szolgáljon. 
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Hová lesz a fogyáskor leadott súly? 

BOLCSÓ DÁNIEL 2016.08.22. index.hu 

Az újévi fogadalmak visszatérő motívuma, hogy jövőre le kéne dobni pár kilót 

– aztán a következő évi karácsonyi zabálásnál jut legközelebb eszünkbe, hogy 

most már a következő évben aztán tényleg, de tényleg le kéne adni a felesleget. 

De belegondoltak már abba, hogy mégis hova adjuk le azt a súlyt, hova esik, 

amit ledobunk – vagyis hogy pontosan mi történik fogyáskor a felesleges 

zsírral? A válasz nagyon egyszerű: kilélegezzük. 

Na persze nem arról van szó, hogy zsíros levegőt fújunk ki az orrunkon, hanem 

arról, hogy a felhalmozott zsír lebontásakor nagy mennyiségű szén-dioxid 

keletkezik. Addig nagyjából ismert a történet, hogy fogyáskor a szervezetünk 

zsírt éget, de általában annyival le is tudjuk a dolgot, hogy az ilyenkor 

felszabaduló energiát a testünk felhasználja üzemanyagként, a maradék meg 

hő formájában távozik. Ami stimmel is, viszont ez csak a kisebbik részéért 

felelős az eltűnő zsírtömegnek. 

 

Amikor súlyt vesztünk, a testünk a működéséhez a korábban felhalmozott zsírt 

csapolja meg, vagyis gyakorlatilag a saját zsírunkat esszük. A zsír, vagyis 

pontosabban a trigliceridek ilyenkor bomlani kezdenek, és az így létrejövő 

zsírsavakat tudja a szervezet hasznosítani. Az zsírsavak bomlásakor azonban 

nemcsak energia szabadul fel, hanem melléktermékként egy kis víz és egy 

csomó szén-dioxid is. 

Egy 2014-es brit tanulmány szerzői pontosan ki is számolták, hogy mennyi be- 

és kilégzésre van szükség ehhez a folyamathoz: 10 kilogramm zsír 

elégetéséhez 29 kilogramm oxigént kell magunkba szívni, és valamivel 

kevesebb, 28 kilogramm szén-dioxidot fújunk ki a végén. Keletkezik még 11 

kilogrammnyi víz is, ez különböző testnedvek formájában távozik. 

Ez sajnos nem jelenti azt, hogy ha most ültében heves fújtatásba fogna, a háj 

bőszen apadni kezdene, visszafelé nem indítható be a dolog. Ha viszont 

https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2016/06/06/dear-science-when-you-lose-weight-where-does-it-actually-go/
http://www.bmj.com/content/349/bmj.g7257
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mondjuk futásnak ered, a lihegéskor kifújt szén-dioxid részben már a 

zsírégetéskor keletkező melléktermék lesz. 

Adná magát az új kifogás a következő újévi fogadalom végrehajtása ellen: 

szegény Földünk így is eléggé szenved már a klímaváltozástól, nem lenne szép 

dolog, ha még mi is telefújtatnánk szén-dioxiddal. Valójában persze nem így 

működik a dolog, nyugodtan induljanak sportolni, vagy keressenek más 

kifogást. 

Azért nem teljesen légből kapott ez a feltételezés az élőlények által leadott 

gázokkal kapcsolatban, hiszen az ma már közhely, hogy a globális 

felmelegedésben kulcsszerepet játszó üvegházhatású gázok nem 

elhanyagolható hányadát adja a húsukért tartott állatok által kibocsátott metán. 

Egyébként ha kevesebb húst ennénk, nemcsak kevesebb állatot kellene emiatt 

tartani, és kevesebb tehénfing jutna a légkörbe, de kevésbé is híznánk el, és 

nem kéne betarthatatlan fogadalmakat tenni az újévi pezsgő mámorában. 

Miért leszünk rosszul, ha autóban olvasunk? 

BOLCSÓ DÁNIEL 2016.08.20. index.hu 

Az autóban olvasás praktikus dolog (már ha nem a sofőr csinálja), hiszen jól 

kihasználható az utazással töltött holtidő. Sajnos azonban sokan elesnek ettől 

a remek lehetőségtől, mert egyszerűen nem bírják gyomorral – szoktuk 

mondani. Pedig nem is a gyomor felelős az ilyenkor jelentkező rosszullétért, 

hanem az agyunk. Ezért viszont nehezen hibáztatható szegényt, ugyanis 

ilyenkor gyakorlatilag azt hiszi, éppen megmérgezik. 

A jelenség alapja az utazási betegség. Ez akkor alakul ki, amikor az agy 

ellentmondásos jelzéseket kap a helyzetünkről. Ha autóban ülünk, az 

egyensúly-érzékelésért felelős belsőfül észreveszi, hogy mozgásban vagyunk, 

viszont ha közben olvasunk, a szemünk csak a mozdulatlan papírt vagy 

képernyőt látja, amitől akár a kanapén is ülhetnénk otthon. 

Mivel a mozgásérzet nem kap vizuális megerősítést, az agyunk összezavarodik, 

az ellentmondást pedig azzal próbálja feloldani, hogy biztosan hallucinálunk, 

azért érzékelünk mindenfélét össze-vissza. Márpedig a hallucinációt leginkább 

valamilyen méreganyag okozhatja, ezért az agy biztos, ami biztos alapon be is 

indítja az idegmérgekkel szembeni védekezőmechanizmust: a hányingert. 

 

Fotó: Ben Pipe Photography / Getty Images Hungary 

A méreganyag kiürítésének a leghatékonyabb módja a hányás, amiért az 

agytörzsi hányásközpontban található area postrema felel, tehát az utazási 

betegség fellépésekor is ez aktiválódik. Az, hogy nem mindenkit visel meg 

egyformán az autóban olvasás, azért lehet, mert különböző mértékben tudjuk 

tolerálni ezt az érzékek közötti ellentmondást. Azzal tudunk segíteni a dolgon, 

hogy újra és újra kitekintgetünk az ablakon, ezzel jelezve az agynak, hogy 

nincs semmi gond, látod, ott szalad a táj, tényleg haladunk, nincs veszély. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F07%2F31%2Fa_klimavaltozas_itt_van_es_megeszi_a_vilagot%2F
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141216212047.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141216212047.htm
http://index.hu/szerzo/bolcso_daniel
http://lifehacker.com/the-science-behind-why-you-feel-sick-when-you-try-to-re-1785228181
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FUtaz%25C3%25A1si_betegs%25C3%25A9g


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 9. szám 

  

 

 

33. oldal 

Egyébként fordított esetben is hasonlóan reagál a szervezetünk, vagyis amikor 

látjuk a mozgást, de a mozgásérzetünk nem igazolja vissza ezt a látványt, 

például a 3d mozi vagy a virtuális valóság esetében. 

Találtak egy hatodik ízt is 

NAGY NIKOLETTA 2016.09.05. origo.hu 

Újabb ízt adhatnak hozzá az eddig ismert öt alapízhez - ennek létezése 

megmagyarázhatja, hogy miért vonzódunk legtöbben annyira a 

szénhidrátdús ételekhez. 

Hét éve volt utoljára, hogy újabb ízt adhattunk hozzá a repertoárunkhoz: ekkor 

derült ki, hogy az édes, savanyú, keserű és sós mellett képesek vagyunk 

érzékelni a nátrium-glutamátot az élelmiszerekben külön ízként. Umamit 

érzünk például a paradicsomnál, sajtféléknél, spenótnál vagy a halféléknél is.  

 

Nem csak az öt alapízt érzékelhetjük, ennél sokkal kifinomultabb lehet az 

ízlelésünk Forrás: PhotoAlto/Frédéric Cirou 

Úgy tűnik, most ismét ki kell bővítenünk a felsorolást: az Oregon Állami 

Egyetem kutatói ugyanis sikeres kísérleteket végeztek azzal kapcsolatban, 

hogy az emberi érzékszervek képesek-e a keményítőt is külön érzékelni – írja 

a New Scientist. 

Nem véletlenül szeretjük a szénhidrátokat 

Nem véletlen, hogy a keményítőben gazdag szénhidrátok rabjai vagyunk 

– Juyun Lim, az egyetem kutatója szerint ez azért van, mert külön érzékeljük 

a keményítő ízét, éppen ezértaz umamihoz hasonlóan ezt is fel kellene írnunk 

az öt alapíz mellé.Az angolul csak „starchy”-nak, azaz nyersfordításban 

keményítősnek nevezett íz érzékelésére már kutatást is végeztek, méghozzá 

elég szép sikerrel. 

A keményítő összetett szénhidrát, sok cukormolekulából összekapcsolódó, 

úgynevezett poliszacharid, melyet a táplálékkal főként a gabonafélékből, 

burgonyából veszünk föl. Lim szerint az ételek kutatásával foglalkozó tudósok 

sokáig nem gondoltak arra, hogy a cukormolekulák láncait akár külön 

érzékelhetjük is. A nyálunk ugyanis ezeket a láncokat lebontja sokkal 

rövidebbekre és egyszerű cukrokra, úgyhogy legtöbben úgy gondolták: 

édesként érzékeljük a keményítős ételeket. 

 

Oka lehet, hogy ennyire szeretjük a szénhidrátokat Forrás: Thinkstock 

mailto:nagy.nikoletta2@origo.hu
https://www.newscientist.com/article/2104244-there-is-now-a-sixth-taste-and-it-explains-why-we-love-carbs/
https://www.newscientist.com/article/2104244-there-is-now-a-sixth-taste-and-it-explains-why-we-love-carbs/
http://www.macosz.hu/kemenyito.html
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Érzékeljük a keményítőt 

A kutatás során Lim és kollégái különböző szénhidrátoldatokat adtak az 

alanyoknak, akik képesek voltak kiérezni a keményítőféle ízt a hosszú és 

rövidebb cukorláncok esetében is.Az ázsiaiak a rizshez, az európai és amerikai 

résztvevők a tésztához vagy a kenyérhez hasonlították."Azt mondták, olyan, 

mintha lisztet ennének" - mondta el Lim egy sajtóközleményben. 

A kutatás második részében az alanyoknak olyan vegyületeket adtak, amelyek 

megakadályozták, hogy a nyáluk lebontsa a hosszú cukorláncokat – ekkor 

azonban már nem érezték a lisztes ízt. A kutatók ezért arra következtetnek, 

hogy a rövidebb cukormolekula-láncok okozzák a lisztes érzetet. "Ez az első 

kutatás, amely kimutatja, hogy a keményítőt saját ízként érzékeljük" – mondta 

Lim. 

Ön is tudja, milyen a kalcium íze? 

Ez az eredmény is azt igazolja, hogy az emberi ízérzékelés sokkal összetettebb 

lehet, mint gondoljuk. 

 

Az új kutatás bebizonyíthatja, hogy képesek vagyunk érzékelni a keményítőt

 Forrás: Thinkstock 

Sok elmélet van arra, hogy mit fogunk fel külön ízként: van, aki a szénsavas 

üdítőket, a vér fémes ízét, a protein alkotóelemeit is ide sorolja. Némi 

bizonyíték már van arra is, hogy a zsírsavakat is képesek vagyunk érzékelni, 

sőt, a philadelphiai Monell Kémiai Érzékelés Központban Michael Tordoff és 

csapata éppen azt kutatja, hogy a kalcium ízét is külön érezzük-e. 

Egyelőre azonban még nem vehetjük fel a "keményítős" ízt a szótárunkba: a 

következő lépés Lim és kollégái számára az, hogy megtalálják az ezt érzékelő 

receptorokat is. 

Ahhoz ugyanis, hogy egy ízt hivatalosan is a listára vegyenek, három 

kritériumnak kell teljesülnie: jól elkülöníthető kell hogy legyen, a nyelven meg 

kell találni a saját receptorait, és valamilyen fiziológiai választ kell kiváltania 

a szervezetben. 

Társadalmi elemzések 

Kereslet, kínálat, akarat 

A rendszerváltoztatás óta eltelt negyedszázad a munkától való 

elidegenedésről, életidegen oktatási elvek alkalmazásáról szólt. 

Boros Imre – 2016.09.01. 02:07  

Néhány hete terjedt el a hír, hogy szűkében vagyunk a hazai munkaerőnek. 

Azóta ez folyik minden csatornán. Bizonyos ágazatokban a hiány már valóban 

komoly akadálya nemcsak a teljesítmény fokozásának, de a napi 

működtetésnek is. Tény az is, hogy a 2008-as pénzügyi válság után két-három 

százalék körüli szintre beragadt gazdasági növekedésünk elégtelen a 

felzárkózáshoz. Ezzel még a környékbeli versenytársainkhoz sem tudunk 

felzárkózni, a Nyugathoz való közeledésünk pedig örökre illúzió marad. Erre 

is hivatkozva vállalkozói körökben nemrég megjelent az igénybejelentés 

külföldiek szükségszerű foglalkoztatására. Az időzítés, sajnos, mellőzött 

minden józan politikai megfontolást, amit a gazdaságban dolgozó vezetőktől 

joggal elvárhatnánk. 

http://magyarhirlap.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&fld_in_content=1&fld_title=&fld_sort=score&fld_keyword=&fld_author=47
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A migránsválság közepette munkaerőimportról beszélni olyan, mint akasztott 

ember házában a kötélről értekezni. Ki gondolt volna itt elsősorban másokra, 

mint a migránsokra? A migránsokat mint „motivált munkaerőt” üdvözlő német 

példa igazolja, hogy ez zsákutca. A tavaly Németországba özönlő másfél 

millió migránsból a német nagy cégek (mellesleg a munkaerő kétharmadának 

foglalkoztatói) összesen ötvennégy főnek adtak munkát. Ebből is ötvenet a 

német posta vett fel, nyilván állami parancsra. 

Számításba jöhetnek még a környező országok, azzal a megszorító 

megjegyzéssel, hogy a határon túli magyarság mozogni kész része már vagy 

eljött, vagy már tovább is állt Nyugatra. Egyébként Románia, Bulgária már 

szinte kiürült használható munkaerő szempontjából, a volt jugoszláv 

területeknek pedig már több évtizedes gyakorlatuk van a nyugati 

munkavállalásban. Ami Szlovákiát, Szlovéniát, netán Lengyelországot és 

Csehországot illeti, ott jóval magasabbak a bérek, tehát velük szemben nincs 

vonzerőnk. Szóba jöhetne esetleg Ukrajna, de mivel az ország nem uniós tag, 

az onnan érkezőkre nem vonatkozik a munkaerő szabad áramlásának elve. Ha 

mennek is az ukránok, inkább Lengyelországot választják történelmi okok 

miatt is, hiszen Nyugat-Ukrajna évszázadokig Lengyelország része volt, 

szorosak a szokásrendi, vallási és részben a nyelvi kötelékek. 

A vállalkozói hevület érthető, vágynak egy, a hazainál is alacsonyabb bérért is 

dolgozni kész munkaerőtömegre, amely a hazai dinamikus bérfelzárkóztatási 

kényszert lassíthatná, de ehhez sikeres út nem vezet. Nincs mese, béreket kell 

emelni, más út nincs. Csak így lehet újabb munkaerőt találni, vagy esetleg a 

külföl- dön dolgozókat hazacsalogatni. 

A gazdasági kormányzat kilátásba helyezte a bérjárulékok csökkentését, 

mondván, hogy ez majd alkalmat ad a vállalkozói szektornak a béremelésre. 

Első menetben ez azonban nem más, mint bérköltségcsökkentés, azaz a profit 

növelése. Azt csak majd később látjuk meg, hogy lesz-e ebből, és ha igen, 

akkor mikor béremelés. A járulékcsökkentések viszont nagyon fájnak a 

költségvetésnek, mégpedig érzékeny területeken: tovább csökkentik a 

nyugdíjkassza és az egészségbiztosítás amúgy is szűkös mozgásterét. Kevésbé 

fájdalmas lenne, ha a kormány a saját alkalmazási körében lévők béreit tovább 

emelné, amit már egyes szektorokban folyamatba is helyezett. 

Alulról a bértáblát egy masszívabb minimálbér-emelés nyomhatná felfelé, 

amire a kormánynak szintén van jól behatárolható ráhatása. Bizonyos adók 

(szja, áfa) csökkentésével pedig a valóban fontos reálkeresetek szintjét lehetne 

emelni, gondosan összehangolva a szociális és gazdasági növekedési 

megfontolásokkal. A nagy munkaerőhiányról szóló jajveszékelésben azonban 

érdemes azt is áttekinteni, hogyan állunk valójában. 

Nagyon jó hír, hogy immár több mint félmillióan jutottak munkához, akik adót 

és járulékokat fizetnek. A 4,2 millió foglalkoztatott egy része ugyan külföldön 

dolgozik, tehát a hazai gazdaság növekedése szempontjából rájuk nem 

számíthatunk, de nem is terhelik a hazai államkaszát egészségügyi, oktatási 

költségekkel, ugyanakkor hazautalásaik érezhető tételei javuló nemzetközi 

pénzügyi helyzetünknek. Szintén jól állunk a munkanélküliségi ügyekben. 

Kevesebb mint háromszázezer fő az, aki akar dolgozni, de nincs munkája, ami 

fele az egykori csúcsadatnak. A munkaképesek aktivitása viszont nagyon 

alacsony, alig több mint hatvan százalékuk dolgozik. 

Messze vagyunk a kívánatos és Nyugaton elért hetvenöt százalék körüli 

értéktől, legalább nyolcszázezer főnyi a különbség. Ők jelentik az igazi 

tartalékot. Valamint a hatvanöt év felettiek közül az a réteg, amely még tudna 

is, akarna is a nyugdíj mellett dolgozni, de nincs lehetősége. Egyéb, ábrándként 

kezelhető megoldások helyett ezt a tömeget kell szemügyre vennünk, ha 

hosszú távú megoldást akarnunk. A legfontosabb, hogy akár már rövid távon 

is a réteg további duzzadásának gátat emeljünk. Ez az oktatási, szakképzési 

rendszer feladata. Radikális lépésekre is szükség van, hogy a semmire sem jó 

szakok megszűnjenek, a diplomás munkanélküli-képzések megálljanak, az 

oktatási rendszer használható tudással rendelkezőket bocsásson ki, ami nem 

egyenlő feltétlenül a diplomával, ami ugyan magas fokú öntudatot igen, de 

megélhetést nem mindig biztosít. 
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A legfontosabb azonnali lépésnek az látszik, hogy ennek a nyolcszázezres 

tömegnek a hadra fogható részét bevonjuk a gyakorlati képzésbe, ami a cégek 

szintjén oldható meg a cégek és a képzésre vállalkozók negatív és pozitív 

(elvonó és támogató) anyagi ösztönzése mellett. Az ösztönzési rendszer 

kiterjedhet a közfoglalkoztatottak piaci munkahelyekre történő visszatérésére 

is. Megoldásokat célszerű találni arra is, hogyan lehet a közfoglalkoztatottakat 

idényszerű mezőgazdasági munkákra alkalmazni, nyilvánvalóan a 

foglalkoztatók anyagi tehervállalása mellett. A nyolcszázezres tartalék 

munkába állítása várhatóan minden korábbinál nagyobb kommunikációs 

vihart kavar majd a korábbi szemlélettel homlokegyenest szembemenő 

gyakorlat miatt. Lesz itt elegendő demagógia emberi jogokról, szabadságról, 

európai értékekről. 

Ne feledkezzünk meg a „szabad” munkaerő regionális elhelyezkedéséről sem. 

A mai bérszínvonal mellett ugyanis illúzió, hogy a munkaerő a munkahely után 

megy az országon belül. Ha megy, akkor inkább külföldre tart. A probléma 

megoldhatatlannak látszik nagymértékű, alacsonyabb képzettséget igénylő 

foglalkoztatási lehetőségek telepítése nélkül a magas munkanélküliségű 

területekre, főként a két leginkább elmaradott régióba (Észak-Alföld, Észak-

Magyarország). Ne felejtsük el, hogy több évtizedes lemaradásban vagyunk, 

amit néhány év alatt kell majd jelentősen enyhíteni. A kommunizmus évtizedei 

nem voltak alkalmasak piacorientált képzések meghonosítására, hiszen a 

piacoktól jórészt el voltunk zárva. 

A rendszerváltoztatás óta eltelt negyedszázad viszont inkább a munkától való 

elidegenedésről szólt, életidegen elvek oktatási, képzési alkalmazásáról. 

Amikor az ipari tanuló tizenhat éves koráig nem vesz a kezébe szerszámot – 

utána már nem is kíván. Amikor megszűnt az élő kapcsolat a termelőüzemek 

és a képzési helyek között, hiszen a GDP-t jórészt már multik állítják elő, és 

ők itt az olcsó betanított munkást keresik. Amikor hatalmas a térnyerése a 

felsőoktatásban a humán jellegű képzéseknek – az műszaki tudományokkal 

ellentétben. Ezeket a deformált viszonyokat kellene ismét egyenesbe hozni. 

Szörnyű nehéz lesz, de nincs más út. –  

http://magyarhirlap.hu/cikk/64885/Kereslet_kinalat_akarat#sthash.Q06q6j9Q

.dpuf 

Robotosok és robotok 

Az is megtörténhet, hogy a robotok teljesen kiszorítják a munkavégzésből 

az embert. 

Ludwig Emil – 2016.08.12.  magyarhirlap.hu 

A hétszázhatmilliós össznépességű Európában 70 millió ember munkanélküli, 

az unióba tömörült 28 országban rendszerint 26–27 millió között mozog az 

álláskeresők száma. Spanyolországban és Görögországban évek óta ötven 

százalék fölötti a pályakezdő állástalan fiatalok rátája.  

Dél-Amerika 400 millió lakosából 40 millióan sóvárognak keresetért. 

A boldog Északon egész más a helyzet: a 300 millió lakosú Egyesült 

Államokban mindössze két és fél millióan várnak munkára, hetenkénti stabil 

300 ezer fős fluktuációval. Marx Károly foroghat a sírjában, a jó levegőjű 

londoni highgate-i temetőben. Az 1,1 milliárd főre szaporodott Afrikában a 

legnépesebb, félig keresztény, félig muszlim Nigéria vezeti a statisztikát 190 

millió főnyi lakosságával; amikor ez a cikk olvasható, már több tízezerrel 

többen vannak a fekete kontinensen. Egyiptom a maga százmilliójával, Etiópia, 

Dél-Afrika, a „Demokratikus Kongó”, Kenya, Szudán, Ghána, Algéria, 

Marokkó és a további sokmilliós lélekszámú népközösségek már csak a 

természeti adottságaik miatt sem juthatnak munka általi megélhetéshez. 

Eközben a szűk körű afrikai vezető réteg dőzsöl a javak – nyersolaj, földgáz, 

nemes ércek, gyémánt, egzotikus fák, erdők – kitermelésének extraprofitjából. 

Szolgáltatásra ők választanak embert, nem csoda, hogy a fiatal férfiak a 

kőkorszaki elődeik nyomát követve keresik az északi féltekén a létükhöz 

szükséges munkalehetőséget. Hasonló a helyzet Ázsiában is: a folyamatos 

demográfiai robbanást „produkáló” egymilliárd lelkes Indiában 112 millió 

ember téblábol munka híján, asszonyok és gyerekek festenek, fúrnak-faragnak 

valamit napi egy dollárért. Mintha József Attilát hallanánk: „Mondd mit érlel 

http://magyarhirlap.hu/cikk/64885/Kereslet_kinalat_akarat%23sthash.Q06q6j9Q.dpuf
http://magyarhirlap.hu/cikk/64885/Kereslet_kinalat_akarat%23sthash.Q06q6j9Q.dpuf
http://magyarhirlap.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&fld_in_content=1&fld_title=&fld_sort=score&fld_keyword=&fld_author=214
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annak a sorsa, / ki a gyár körül őgyeleg; / helyén a kapszlit nő kapdossa / s 

elfakult fejű kisgyerek;”. A többnyire iszlám vallású Pakisztánban és 

Indonéziában „csak” 5 -5 millió, a százmilliós lélekszámú, keresztény Fülöp-

szigeteken tízmillió a munkát kereső; a feltörekvő Vietnamban és a 

legfejlettebb iparú Japánban, Dél-Koreában és Kínában nem égető gond az élő 

munkaerő felhasználása. Inkább a hiánya. Ausztráliáról pedig egy szót se, ők 

köszönik, jól vannak.  

Összetologatva a számokat, több mint egymilliárd földlakónak nem jut munka. 

Elvette előlük a technikai haladás: a gyárak, üzemek, farmok gépesítése, az 

automatizált szolgáltatások, az egyéni és közösségi közlekedés, a vasút és a 

távolsági áruszállítás emberfeleslege. Már nincs szükség több dokkmunkásra, 

halászra és hajósra, dolgozik helyettük a motoros daru, a hálóvonó gép, az 

önműködő hajókormány. Nem kell többé metrókalauz (már vezető sem), nincs 

már cipő- és tv-javítás: pár évenként illendő új lapos tévét, zenélő frigót, 

mindentudó fényképezőgépet és trendi autót venni, mert még megszólják a 

szomszéd lakók. A 18. század végén megkezdődött, és azóta is zajló ipari 

forradalom eleinte bőven kínált munkát a tömegeknek; a 19. század végére a 

hagyományos munkatradíciót tisztelő európai nemzetek mérnökei technikai 

csodákat alkottak. Cserében a 20. században égbe törő műszaki fejlődés 

olcsóvá tette az árukat és szolgáltatásokat, Nyugat-Európa vezető ipari 

országai versenyt futottak a termelés fokázásáért. Charlie Chaplin híres 

némafilmje ide illő illusztráció lehetne a gépiesített ember nyomoráról, 

csakhogy az 1930-as évektől valóban gyorsan megtollasodtak a 

munkáscsaládok az Egyesült Államokban, a lelket is kizsákmányoló hajsza 

fejében.  

A második ezredfordulót unalmas lenne új(abb) „technikai forradalomnak” 

titulálni. Hozzá vagyunk szokva a csodákhoz. Ez idő szerint a Föld akármelyik 

pontján, azonos időpontban összesen négyszázezer utas van útközben 

repülőgépen, az egész nap leforgása alatt innen-oda és vissza repült emberek 

száma négy és fél millió. Viszonylag gyakran olvasunk hírt sztrájkokról, 

elhúzódó munkabeszüntetésekről a kizsigerelt pilóták, utaskísérők 

bérharcmezejéről. Több pihenést és bért, kevesebb szolgálati időt követelnek. 

Nem sok eredménnyel: ha nem tetszik, más ül be helyettük a cockpitbe, más 

szervírozza a kávét az utasoknak. A legnépesebb kora újkori bérmunkás 

osztály a flamand, francia és a brit takácsoké volt. Óriási manufaktúrákban, 

hajnaltól napestig fonták-szőtték a gyapjúból készített kelmét. A masinák 

bevezetésével egyre csökkent az igény kézi munkaerőre, emiatt embertömegek 

veszítették el jövedelmüket. Felbőszült férfiak a textilgépek összetörésével 

vágtak vissza a kapzsi kapitalistáknak, akik végül katonaság segítségével 

verték le őket. Minő szerencse, hogy a repülőket szigorúan őrzik biztonsági 

emberek, ugyancsak a géprombolók ellen.  

Az egyszerű automaták korszakának lejárta utáni újabb fejlemény a technikai 

robotok bevezetése a gyártásba. Ezek már maguk végzik az érdemi munkát az 

üzemekben, tudományos intézményekben. Talán még a bérüket is ők 

számlázzák, a WC-t is lehúzzák maguk után. Cserébe azonban újabb, 

nagyszámú emberfelesleget termelnek. A munkahelyek megvédésére hivatott 

szervezetek, szociológiai grémiumok most abban az irányban keresik a 

megoldást, hogy az állam a munka után járó, de így kimaradó áfabevételből 

hárítson át ugyanannyi forgalmi adót a robotra, amelyet aztán más 

foglalkoztatók számára fordítanának. Egy, a legutóbbi davosi Világgazdasági 

Fórumon ismertetett tanulmány prognózisa szerint 2020-ig mintegy ötmillió 

munkahely szűnik meg a világ tizenöt vezető államában, az Egyesült 

Államokban található munkahelyeknek 47 százaléka kerülhet veszélybe a 

komputerizáció miatt – olvasható egy sajtóforrásban. Az is megtörténhet, hogy 

a robotok teljesen kiszorítják a munkavégzésből az embert. Szép új világ. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/63282/Robotosok_es_robotok#sthash.cHHmEY4

n.dpuf 

A család válságának okai – közgazdász szemmel 

Botos Katalin 2016. AUGUSZTUS 9. magyaridok.hu 

Minél kisebb a társadalom alapegysége, mondjuk, csupán egy egyénre csökken 

le, annál több keresletet generál, annál jobban elmélyíti a piacot. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/63282/Robotosok_es_robotok#sthash.cHHmEY4n.dpuf
http://magyarhirlap.hu/cikk/63282/Robotosok_es_robotok#sthash.cHHmEY4n.dpuf
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A család évezredeken át a gazdaság és a társadalom alapegysége volt. Annak, 

hogy ma válságban van, kell hogy legyen oka a gazdasági folyamatokban is. 

Természetesen nem kizárólag azokban, de bizonyos, hogy ha ma is szükség 

lenne a családra a gazdasági életben, ha ma sem lehetne működtetni a 

gazdaságot a család nélkül, akkor nem lenne ilyen nagy a válság. Akkor az 

intézmény fennmaradt volna, virágzóbban, mint jelenleg. 

A régi időkben az étel-ital és a ruházat előteremtése, illetve a gyermeknevelés 

színtere volt a család. Mára ezeket „társadalmasították”. A kapitalizmus és a 

technológiai haladás furcsa helyzetet teremtett: minél kisebb a társadalom 

alapegysége, mondjuk, csupán egy egyénre csökken le, annál több keresletet 

generál, annál jobban elmélyíti a piacot. Annál több lakás, hűtőgép, bútor, tévé 

szükséges, minél kisebb egységekre bomlik szét a társadalom. A tőkének 

nyilván az a legkedvezőbb, ha minden egyes személy kompletten felszerelt, 

külön otthonban lakik. Annál több tartós fogyasztási cikkre lesz szükség, a 

lakások építéséhez annál több szakmunkára, szolgáltatásra, vagyis annál 

jobban szélesedik, mélyül a piac. S természetesen annál jobban nő a profit… 

Ez egyben több munkaerőre is igényt támaszt. Csakhogy ehhez el is kell akkor 

menni minden egyednek dolgozni – nemre, korra való tekintet nélkül –, hiszen 

nem teremtődnek meg azok a szolgáltatások az otthonokban, amit a család 

évezredeken át nyújtott. Pénzért kell megvenni. Ez a tőkének kedvező, mert a 

jelentős kínálat miatt olcsóvá teszi a munkaerőt. A kapitalizmus pedig, a 

„capital”, a tőke logikáját követő rendszer. A tőketulajdonost a profit termelése 

érdekli. A családi keretekben folyó gazdálkodás célja a szükségletek 

kielégítése volt. Ez ma csak mellékterméke a profittermelésnek. 

Napjainkban természetesen számos más tényező is a család ellen hat. 

A korábbi időkben a szexualitás megélésének társadalmilag szentesített 

helyszíne a család volt. Léteztek az időszámításunk előtti korokban is 

hetéraéletet élők, akik testük eladásából éltek meg, de ezt a társadalom 

általában nem övezte elismeréssel. (Legfeljebb néhány nagy civilizáció 

hanyatló szakaszában.) A vallási és jogi felépítmény szabályozta ezt a kérdést. 

Nagy Szent Gergely pápa megszüntette a concubinatus – vadházasság – 

intézményét. A tízparancsolaton alapuló vallási szabályok megerősítették a 

monogám házasságot. A polgári világ is a törvényes gyerekeket vette alapul a 

magántulajdon áthagyományozásánál, a fattyúk sorsa gazdaságilag 

bizonytalan, társadalmilag alacsonyabb rendű volt. A normától való eltérés 

létező gyakorlat volt ugyan, de a házasság volt a norma. A közmorál jelentős 

szabályozóerő volt. A szexualitás esetleges nemkívánatos gyümölcseként 

jelentkező gyermekáldás mindenki előtt nyilvánvalóvá tette a félrelépést, a 

normától való eltérést, s ennek veszélye nagy visszatartó erővel bírt. Annál 

inkább, mert többnyire nyomorúságos sors volt a megesett lányok osztályrésze. 

Gondoljunk csak Arany János Tengeri-hántás című balladájára, amelyben a 

szegény elcsábított árva lány szívszorító történetével hívja fel a mesélő a 

figyelmet rá: „Ti leányok, ne tegyétek!” Vagy Wladislaw Reymont Parasztok 

című regényére, ahol a papot elcsábító leányt ruhátlanul, mézbe, tollba 

forgatva hajszolják végig a falun. 

A házasság ugyanakkor a nők jelentős alárendeltségét eredményezte. A 

férfijogú társadalmakban a nő erős függésben volt férjétől, apjától. A férjhez 

menetel gyakorlatilag kényszer, s korántsem mindig szabad döntés volt. A 

felvilágosodás korának szellemi áramlatai a női emancipáció mozgalmához 

vezettek. Azt ugyan nem lehet állítani, hogy annak idején sokkal több 

boldogtalan ember volt a rosszul sikerült házasságok miatt, mint ma a 

kényszerű magányos életek miatt, bár ennek felmérése, megbecsülése roppant 

nehéz. Tény azonban, hogy azáltal vált elevenné az emancipáció iránti 

küzdelem, hogy megvalósult a nők munkába állása, önálló munkapiaci 

megjelenése. Előbb kényszerítette ugyan ki a munkapiacra a még házasságban 

élő nőket a szükség, mint ahogy az emancipáció sikereket ért volna el, de a 

szociális jogok, a munkajog fejlődésével, s a társadalombiztosítás lassú 

kiépülésével, valamint a nők továbbtanulási lehetőségeinek szélesedésével 

egyre terjedt a mozgalom hatása. A nők sikerrel vívták ki maguknak, hogy egy 

gépsor vagy egy hivatal rabszolgái legyenek – családjuk szolgálata helyett… 

(Gilbert Keith Chesterton némi megütközéssel utalt erre a kékharisnyás 

folyamatra Mi a baj a világgal? című munkájában.) 
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Ne tulajdonítsuk azonban az eredményt kizárólag az aktivisták sikerének! 

Lássuk meg, amit a bevezetőben mondtam: ez volt a kapitalista 

gazdálkodásban a tőke érdeke! A jogot emberek alkotják. Ugye nem 

gondolhatjuk komolyan, hogy a nagy lobbierejű csoportok érdekeinek ellenére 

alakult volna a jogrend úgy, ahogy alakult? 

De a jogrend fejlődése mellett a technológia fejlődésének is nagy szerepe van 

a család helyzetének alakulásában. Ha az előző két tényezőt – az anyagi 

szükséget és a biológiai késztetés hatására jövő gyermekáldást – a család 

keretében lehetett a legjobban kezelni, akkor a család széthullásának jelenkori 

tendenciájához a gyógyszerkutatás eredményei is hozzájárultak. A jogrend, ha 

legálissá tette a terhességmegelőzést célzó szerek használatát, sőt az abortuszt, 

a technológia kifejlesztette ezeknek a korszerű (rövid távon tapasztalható 

mellékhatások nélküli) eszközeit, akkor a szexualitás kiéléséhez nem volt a 

továbbiakban elkerülhetetlen a családi keret. A nők „felszabadulása” a 

szexualitás nemkívánatos következményeinek vállalásától a szabadosság 

előszobája lett. Az ezzel élő nők erősen rombolták konzervatívabb hozzáállású 

nőtársaik esélyét a pártalálásra. Hiszen már a régebbi bölcsködés is azt mondta: 

„Minek házasodjam, amíg másnak is van felesége?!” De most már az se kell, 

hogy a kakukk más fészekbe tojja a tojásait. A szexuális piacon önmagukat 

szabadon kínáló nők feleslegessé tesznek mindenfajta elköteleződést. Jó, így 

is van némi kockázat a promiszkuitásban. Lehet súlyos, olykor halálos 

betegséget is kapni. De a társadalom nem ítéli el az így élőket, a jog megengedő, 

tehát csak a megfelelő alkalom és hely kell. A gazdaság is afelé terelt, hogy 

kinek-kinek minél hamarabb legyen saját lakása, tehát gond egy szál se. Ma 

nálam, holnap nálad. 

A házasság válsága alapvetően ezekben a tényekben gyökerezik. 

Természetesen igazuk van mindazoknak, akik a válság okát elvi tényezőkben 

keresik, a túlzott anyagiasságban, az áldozatvállalás maximális elutasításában, 

a hagyományos vallási értékrend meggyengülésében, a liberális eszmék („Az 

én testem az én testem” stb.) elhatalmasodásában látják. Sőt ez a fő ok. 

A helyzet megváltozását azonban nagy valószínűséggel csak akkor várhatjuk, 

ha a család széles tömegeknek – nem csupán a vékony vallásos társadalmi 

rétegnek – érték lesz. Ha kiderül – nem azonnal, de egy hosszabb folyamat 

során –, hogy a családi életforma kifizetődő. A társadalom anyagilag is értékeli, 

hogy gyermekeket neveltem fel. Magasabb lesz a nyugdíjam, ha gyermekeket 

neveltem fel, és taníttattam őket. Befektettem a gyermekeimbe… Ha kiderül, 

hogy versenyképesebb a cég egy otthonról dolgozó kismamával, anyukával, 

apukával – amit a modern technika számos területen egyébként lehetővé is tesz 

–, mert számos rezsiterhet magára vállal, utazási költséget spórol meg, neki is 

jobb, de nekem, vállalkozónak is. Vagyis a családbarát munkahelyek 

kifizetődők is lesznek egyben! Ha kiderül, hogy számos szolgáltatás jobb 

minőségű, s érdemes otthon „vacakolni” vele! Ha kiderül, hogy munkahelyet 

találni nehéz, de az otthon végzett munka takarékosabb életvitelt jelenthet, s 

kevesebből is jobban ki lehet jönni… Ehhez persze valóban kell egy család, 

hogy biztonsággal lehessen alapozni e kis egységben a munkamegosztásra, az 

összedolgozásra, a szolidaritásra. 

Ez a megközelítés vitathatatlanul változásokat követel, egyéni szinten 

ugyanúgy, ahogyan a társadalomban, a közfelfogásban is. Nagyon jelentős 

szellemi fordulattal kell járnia. Áldozatvállalással. A túlzó igények 

visszafogásával, a fáradságos munka felvállalásával. (Erről írt A buddhista 

közgazdaságtan című munkájában a jeles közgazdász, Ernst Friedrich 

Schumacher már a hetvenes években, vagy napjainkban a gazdaságetikus 

Zolnai László.) Azonban ha a társadalomban egyre világosabban látszik, hogy 

az ilyen közösségek elégedettebbek és boldogabbak, sőt társadalmilag 

megbecsültebbek, akkor reménykedhetünk, hogy követőkre találnak. Ez a 

gyermekvállalás növekedését, a válások csökkenését, a kiegyensúlyozottabb 

gyermekgenerációk felnövekedését eredményezhetné. Igaz, nem gyorsan. Ez 

csak következetes stratégiai szemléletű társadalompolitika következménye 

lehet. Megállíthatja az elkeserítő demográfiai perspektívát mutató trendet, 

megváltoztathatja a népességfogyás ütemét. Lassan, de biztosan eredményt 

hoz. 

A szerző közgazdász 
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Szelfit posztol a Fészen 

A minap magam elé képzeltem Arany Jánost, aki éppen a címben jelzett 

mondatot olvassa. 

Bogár László – 2016.08.16. 01:39  

Mivel Shakespeare-t is fordított, így nyilván érzékelné, hogy magyarított angol 

szavakról van szó, de hogy miféle világot írnak le, és miképp önthette el a 

magyar nyelvet ez a globális katyvasz, azt valószínűleg még nem is sejtené. 

Mint ahogyan mi sem, ha most elénk tennének egy, mondjuk, 2170-ből 

származó magyar mondatot. Feltéve persze, hogy hiszünk benne, hogy 2170-

ben is lesz még világ és benne egy Magyarország nevű lokalitás. De nekünk 

most is érdemes, sőt talán szükséges is azonban eltöprengenünk, hogy miként 

keveredtünk ebbe a helyzetbe. Talán onnan érdemes elindulni, hogy az emberi 

civilizáció egyik döntő fontosságú szerveződési formája a hálózat. 

Az első civilizációk birodalmai valójában települések, utak, kereskedelmi 

központok, katonai helyőrségek és számos más fontos társadalomkoordinációs 

alrendszer hálózatát jelentették. 

A hálózat fogalma arra utal, hogy az emberi társadalmak, mint rendszerek, nem 

az egyes elemek véletlenszerű elrendeződésére épülnek, hanem olyan normatív 

struktúrák szabályozzák azokat, amelyek az emberi létezés legmélyebb 

rétegeiben rejlő mintázatokat követik. Bár nagyon fontos volna, de nem 

könnyű felismerni és pontosan leírni ezeket. Annak ellenére sem, hogy bár itt 

vannak velünk és bennünk, de mint annyiszor, most sem látjuk a fától az erdőt.  

Amikor az ember jobban szemügyre akar venni valamit, akkor alapvetően 

evidens módon, közelebb megy hozzá. Ha pedig annyira közel van, hogy 

mindenféle további közeledés már fizikailag lehetetlen, akkor veszi a nagyítót, 

a mikroszkópot vagy éppen a távcsövet, és azzal kémleli az eget. De néha 

éppen ennek az ellenkezője segíti a jobb megismerést. Vagyis, bármilyen 

paradoxon, de időnként akkor tudunk valamit jobban megérteni, ha 

eltávolodunk tőle.  

Így egy olyan pontról tudunk rátekinteni, ahonnan olyan összefüggések is 

láthatókká válnak majd számunkra, amelyeket a közelség nem felfed, hanem 

inkább elfed a szemünk elől. 

Az internet, az emberi létezés első planetáris hálózata, hihetetlen esélyeket ad 

az emberiségnek arra, hogy olyan nézőpontból vegye szemügyre önmagát, 

amelyből sok olyan jellemzője is láthatóvá válik, ami egyébként örökre rejtve 

maradna előle.  

Ma már világszerte legalább hárommilliárd ember használja az internetet napi 

rendszerességgel, ami évente csaknem százezermilliárd (tízmilliószor tízmillió) 

kattintást jelenhet. 

Vajon el tudjuk-e képzelni, hogy valójában mi mindenről árulkodik ez a 

csillagászati mennyiségű végtelen áradat? 

Vagy azt, hogy milyen elképesztő hatalmat tart a kezében, aki korlátlanul 

hozzáfér ehhez – az emberi létezés legmélyebb természetéről árulkodó 

összefüggéseket megmutatni képes – adathalmazhoz, és felismeri annak 

legbelső szerveződési elveit. Arról már nem is beszélve – vagy inkább nagyon 

is beszélve! –, hogy a mindebből kiolvasható tudást hogyan és milyen 

mértékben tudja olyan befolyásolási technikák alkalmazására használni, 

amelyekkel úgy képes meghatározni gondolatainkat, döntéseinket, tetteinket, 

hogy nekünk közben sejtelmünk sincs minderről. Aki „láthatatlan” globális 

diktatúrát gyakorolhat szükségleteink felett, hisz tudatunk legrejtettebb 

tereiben is otthonosabban mozog, mint mi magunk. 

Sőt, éppen erre építve, a Facebook segítségével létrehozta azt a végzetes 

illúzióra épülő globális kommunikációs teret, amely alighanem az emberi 

érintkezések történetének legdrámaibb, de feltehetőleg egyben 

legveszélyesebb és legpusztítóbb fejezete. Az engedelmes munka- és 

fogyasztóerő a végzetes illúzió áldozatává válik. 

Ennek a gigantikus, rejtett manipulációs gépezetnek a működése nyomán 

ugyanis úgy érzi, hogy ha hétköznapi léte tökéletesen manipulált részleteit 

http://magyarhirlap.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&fld_in_content=1&fld_title=&fld_sort=score&fld_keyword=&fld_author=49
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óránként „közhírré” teszi, akkor ezzel a létezés „fontos szereplőjévé” válik, 

egyúttal „jelentősége”, mi több, „jelentése” lesz életének. Holott valójában 

csak azt a mesterségesen „megkonstruált”, globális falvédőszövegekre 

emlékeztető közhelyszótárt „böfögi vissza” ilyenkor is, amit a rendszer 

planetáris urai beletápláltak. De mindezzel semmihez sem hasonlítható 

szolgálatot tesz ennek a láthatatlan, sőt „nem-létező” szuperstruktúrának. 

Mert kapcsolati hálójának és buzgó „lájkjainak” szerkezetéből egyrészt 

kirajzolódik az a sajátos mintázat, amely jelzi, hogy a létmanipuláció milyen 

mélyre hatolt, mennyire volt sikeres. Sőt, a világ urai az apró eltérésekből is 

pontosan ki tudják olvasni, hogy mire van még szükség ahhoz, hogy a világ 

„csináltsága” teljes és tökéletes legyen. 

Másrészt a „szelfi” intézményével sikeresen éri el ez a szuperstruktúra, hogy 

az emberek a legféltettebb, legintimebb zónáikat is lelkesen, a kitárulkozás 

eufóriájával abszolút önként nyissák meg a világ urai számára. Cristopher Lash 

magyarul 1984-ben megjelent művében „önimádattársadalmaként” leírt 

emberiség ezzel önmaga segíti elő minden eddiginél, sőt minden eddig 

elképzelhetőnél mélyebb és teljesebb alávetését és kifosztását. Miközben 

évszázadokon keresztül költséges és veszélyes titkosszolgálati munkával 

kellett megszerezni az alávetettekről szóló információkat, a globális létkarakter 

ezt önként és ingyen szolgáltatja most. Sőt, még arról is tudósítja urait, amiről 

azoknak eddig talán sejtelme sem volt. George Orwell 1984 című sötét 

utópiáját messze meghaladó ellenőrzöttségünk ezzel valósággá vált. Ráadásul 

úgy, hogy látszólag szép, emberséges, demokratikus minden.  

Aki tehát nap mint nap „szelfit posztol a Fészen”, ennek a diabolikus 

masinériának válik az újabb, pontosan illeszkedő alkatrészévé. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/63598/Szelfit_posztol_a_Feszen#sthash.Qd5OIz

S1.dpuf 

 

Emlékezzünk azokra, akik nem lélegezhetnek! 

Molnár Csaba, 2016. augusztus 16. mno.hu  

 

 A kékalgák 2,5 milliárd évvel ezelőtt kezdtek fotoszintetizálni Fotó: 

Philippe Desmazes / Europress/AFP 

A Facebookon ma délután hat órára közös megemlékezést szerveznek a 

nagy oxidációs esemény áldozatainak tiszteletére. 2,3 milliárd évvel ezelőtt 

hirtelen sokszorosára nőtt a légköri oxigén koncentrációja a Földön. Ez 

ugyan lehetővé tette őseink térnyerését, egyúttal a földtörténet legnagyobb 

kihalási eseményét is beindította. Ebben mindannyian bűnösök vagyunk. 

„Kedves oxigénlélegző barátaink! Felháborítónak tartjuk, hogy miközben 

manapság mindenki a légszennyezésről beszél, senki sem nevezi meg a fő 

bűnösöket, a kékalgákat (cianobaktériumokat). Ők a felelősök bolygónk 

http://magyarhirlap.hu/cikk/63598/Szelfit_posztol_a_Feszen%23sthash.Qd5OIzS1.dpuf
http://magyarhirlap.hu/cikk/63598/Szelfit_posztol_a_Feszen%23sthash.Qd5OIzS1.dpuf
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történetének egyik legnagyobb katasztrófájáért. Kérjük, csatlakozz ma 

hozzánk, hogy megemlékezhessünk mindazokról, akik elvesztették törékeny 

anaerob életüket a nagy oxidációs eseményben. Azért választottuk a mai 

(08. 16.) dátumot, mert ez megegyezik az oxigénatom 8-as rendszámával és 

16-os tömegével. Délután hat órakor mindenki vegyen egy nagy levegőt, és 

tartsa vissza fél percig.” 

Ez a – Szertár blog által szervezett – esemény terjed az utóbbi napokban a 

Facebookon, egy kevéssé ismert tömeggyilkosságra hívva fel a világ figyelmét. 

Persze az egész csak vicc, de a mögötte rejlő földtörténeti folyamat nagyon is 

valós, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a jelenlegi életformák – így az ember 

– kialakulása a múltban egész ökoszisztémák elbukását kívánta meg. 

Amikor az oxigén környezetszennyezésnek számított 

A Föld történetének első 2 milliárd évében a légkörben alig volt oxigén. A mai 

szervezeteket éltető gáz koncentrációja olyan alacsony volt a levegőben – ha 

lehet egyáltalán az akkori atmoszférát levegőnek nevezni –, hogy semmilyen 

ma élő, oxigént lélegző élőlény nem maradhatott volna életben. Aztán 

2,5 milliárd évvel ezelőtt történt valami, ami első látásra jelentéktelen 

eseménynek tűnhetett, de geológiai léptékben viszonylag gyorsan gyökeresen 

felforgatta bolygónk életét, és örök időkre megváltoztatta kinézetét. 

Kialakultak a tengerben a többsejtű, fotoszintetizáló cianobaktériumok, 

köznapi nevükön kékalgák. 

A kékalgák voltak az első fotoszintetizáló élőlények, tehát az életben 

maradásukhoz szükséges energiához a napfény segítségével jutottak hozzá. 

Eközben pedig, mintegy melléktermékként, oxigént termeltek. Bár ma el sem 

tudjuk képzelni az életet oxigén nélkül, annak előtte az – anaerobnak nevezett 

– élőlények nagyon jól megvoltak e gáz nélkül. Sőt, az atomos oxigén 

kifejezetten mérgező volt számukra. 

A fotoszintézis mintegy 2,5 milliárd évvel ezelőtt kezdődött tehát bolygónkon, 

de az első kétszázmillió évben nem történt igazán drasztikus változás. A 

termelődő oxigént ugyanis a kőzetek és a szerves vegyületek elnyelték, a 

levegőben és a vízben emiatt nem nőtt jelentősen az oxigénkoncentráció. Aztán 

2,3 milliárd évvel ezelőtt betelt a pohár. 

Telítődtek ugyanis azok a raktárak, amelyek addig elnyelték az oxigént, így az 

elkezdett feldúsulni az atmoszférában. Ez katasztrofális következményekkel 

járt az addigi élővilág számára. Az anaerob élőlények egyszerűen elpusztulnak, 

ha túl magas az oxigénkoncentráció. Emiatt nagy részük kihalt, a megmaradt 

néhány csoport a legextrémebb élőhelyekre szorult vissza, és bonyolult élettani 

védekezőmechanizmusokat volt kénytelen kifejleszteni a mérgező oxigén 

elleni harcra. De ami az egyiknek káros, a másiknak az életet jelentheti. Az 

egyre oxigéndúsabb környezetben – és a tömeges kihalások után maradt üres 

élőhelyeken – az oxigént lélegző élőlények soha nem látott lehetőséghez 

jutottak. Megindult rohamos terjedésük, új fajok, sőt törzsek alakultak ki, és a 

biológiai sokféleség gyors növekedésbe kezdett. 

A földtörténet első nagy összefogása 

Egyes anaerob sejtek úgy kerülték el a biztos pusztulást, hogy összeálltak más 

baktériumokkal. A bekebelezett oxigénfogyasztó élőlényeket nem emésztették 

meg, hanem állandó együttműködő sejtszervecskéikké (endoszimbiontáikká) 

váltak. Ezek az új társak elszívták a gazdára nézve mérgező oxigént, cserébe 

pedig energiadús tápanyagot kaptak tőle. A korábban külön élő 

baktériumokból lettek a mitokondriumok, és lassan kialakultak a magasabb 

rendű szervezetekre jellemző eukarióta sejtek. 

A közvetlen hatások nem korlátozódtak az élővilágra. A kőzetek, vegyületek 

sorra reakcióba léptek az oxigénnel, és rengeteg olyan ásvány jelent meg, 

amely korábban oxigén híján nem létezhetett. A becslések szerint 2500 ma 

ismert ásvány jött létre alig néhány ezer év alatt. 

Hogy pontosan mennyi idő alatt zajlott le a nagy oxidációs esemény, az 

továbbra is vita tárgya. A modellszámítások szerint a jelenlegi fotoszintetizáló 

növényzet nagyjából kétezer év alatt elő tudná állítani a földi atmoszférában 

található oxigént. Persze 2,5 milliárd évvel ezelőtt sokkal kisebb volt a 

https://www.facebook.com/szertar/
https://www.facebook.com/events/1041999699241376/
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fotoszintézis aktivitása, hiszen kevesebb erre képes élőlény létezett, 

szárazföldi növények pedig nem is voltak még. 

Az oxidációnak azonban volt egy kevésbé áldásos következménye is. A légköri 

metán szén-dioxiddá oxidálódott, amely a metánnál sokkal gyengébb hatású 

üvegházhatást okozó gáz. Emiatt a bolygó hűlni kezdett, és csakhamar 

beköszöntött a 300 millió évig tartó, úgynevezett huroni jégkorszak, amely az 

észak-amerikai Huron-tó mellett talált geológiai formációkról kapta a nevét. 

 

Az egysejtű, ami majdnem kiirtott minden életet 

a földön 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2016.09.03.  index.hu 

 „Szükségessé vált a falu elpusztítása annak érdekében, hogy 

megmenthessük” – mondta egy amerikai őrnagy a vietnami háború idején. Az 

idézetet azóta már többszörösen eltorzították, de nem kell ahhoz őrnagynak 

lenni, hogy ilyen okos következtetésekre jussunk. A cianobaktériumok nélkül 

például nem lenne élet a Földön – mégis nekik köszönhető, hogy a Földről több 

milliárd éve csaknem minden élet kipusztult. 

 

Fotó: Wikipedia 

A cianobaktériumok nagyjából az első oxigénmolekulákkal egy időben 

jelentek meg a Földön. Primitív, egysejtű létformák ezek, még sejtmagjuk 

sincs - mégis nagy szerepet játszottak abban, hogy a Föld ma ismert élővilága 

kialakulhasson. 

http://index.hu/szerzo/hegyeshalmi_richard
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FB%25E1%25BA%25BFn_Tre
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FCianobakt%25C3%25A9riumok
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A Föld légköre nem dúskált mindig az oxigénben. Az atmoszféra többnyire 

nitrogénből (N2), szén-dioxidból (CO2) és metánból (CH4) állt. Az ősóceánban 

úszkáló anaerob – tehát oxigént nem igénylő – mikrobák nagyjából 2,5-3,5 

milliárd éve a víz felszínére kerülve, a napfény hatására fotoszintetizálni 

kezdtek. Ezek voltak a cianobaktériumok ősei. 

 

Folyékony táptalajon tenyésztett baktériumok oxigénhez való viszonyuk 

szerint helyezkednek el: 1: Obligát aerob 2: Obligát anaerob 3: Fakultatív 

anaerob 4: Mikroaerofil 5: Aerotoleráns Fotó: Wikipedia 

A cianobaktériumok a fotoszintézis során a szén-dioxidot és a vizet cukorrá és 

oxigénné alakították. A cukor rengeteg energiát jelentett számukra, és olyan 

evolúciós előnyt, aminek köszönhetően szinte minden más baktériumfajtát 

túlszaporodtak az óceánokban. A cianobaktérium-populáció valósággal 

felrobbant, és melléktermékként rengeteg oxigén képződött. 

De az oxigén voltaképpen mérgező anyagcseretermék. Korrozív gáz, mint a 

fluorin, melyet üvegmarásra használnak. És amikor bizonyos növényi sejtek 

hulladéktermékeként először képződött oxigén - úgy nagyjából hárommilliárd 

évvel ezelőtt -, iszonyú válságot okozott minden más életforma számára ezen a 

bolygón. Azok a növényi sejtek halálos méreggel szennyezték be a 

környezetüket. 

– mondta a matematikus Ian Malcolm a Jurassic Parkban. A 

cianobaktériumokra gondolt. Az általuk termelt oxigént kezdetben felszívták a 

vastartalmú kőzetek és a bomló szerves anyagok, de idővel olyan sokan lettek, 

hogy a cianobaktériumok által termelt oxigén néhány százmillió év alatt 

felgyűlt a légkörben. A Föld egyre oxigéndúsabb hellyé vált. 

A többi egysejtű számára ez ökológiai katasztrófát jelentett. Két és fél milliárd 

éve az oxigén szinte minden élőlényt kiirtott; a tudósok csak oxigénkatasztrófa 

néven emlegetik a jelenséget. A légkörben azelőtt rengeteg metán volt. Mint 

tudjuk, a metán üvegházhatású gáz, és segített melegen tartani a Földet. De a 

metán (CH4) rekacióba lépett az oxigénnel (O2), amiből szén-dioxid (CO2) és 

víz (H2O) képződött. Ez már nem tudott annyi hőt megtartani, mint a metán, 

így a Föld légköre lehűlt, és beköszöntött az első igen hosszú ideig tartó, 

úgynevezett huroni jégkorszak. A folyamat 2,4 milliárd éve kezdődött és 

csaknem 300 millió évig tartott. 

Az élet alkalmazkodott a megváltozott feltételekhez. Az aerobikus 

organizmusok elkezdték felszívni a légkör oxigéntartalmát, ami nagy energiát 

jelentett számukra; végső soron ez segítette elő az evolúciót. Az óceánokban 

egyre nagyobb baktériumok tűntek föl, amik egészben nyelték le a 

cianobaktériumokat – ezt a folyamatot endoszimbiózisnak hívják. A 

cianobaktériumok azonban az új baktériumokban is folytatták a fotoszintézist; 

a két baktériumtípus így létrejött hibridjéből alakultak ki az első növényi sejtek.  

A cianobaktériumok még ma is léteznek, és szinte mindenhol megtalálhatók 

az erdőktől az óceánokig. Még mindig oxigént okádnak a légkörbe, miközben 

felszívják a nitrogént; így ammónia (NH3) jön létre, ami igen hatékonyabb 

műtrágya-alapanyag. A hasznosságuk tehát elvitathatatlan. Nélkülük nem 

lenne élet a Földön, legalábbis nem a ma ismert formájában. Ennek fényében 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnaerob
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.hu%2Fbooks%3Fid%3D2Q6GCgAAQBAJ%26pg%3DPT479%26lpg%3DPT479%26dq%3Daz%2Boxig%25C3%25A9n%2Bm%25C3%25A9rgez%25C5%2591%2Banyagcsereterm%25C3%25A9k%26source%3Dbl%26ots%3DYBeuanmoN4%26sig%3DiOU9ii7MZj4gngPr9mW5E93BQTc%26hl%3Dhu%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwiOl-e99vDOAhVOb5oKHQ9DCMwQ6AEIJzAC%23v%3Donepage%26q%3Daz%2520oxig%25C3%25A9n%2520m%25C3%25A9rgez%25C5%2591%2520anyagcsereterm%25C3%25A9k%26f%3Dfalse
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FNagy_oxigeniz%25C3%25A1ci%25C3%25B3s_esem%25C3%25A9ny
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FNagy_oxigeniz%25C3%25A1ci%25C3%25B3s_esem%25C3%25A9ny
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.tankonyvtar.hu%2Fhu%2Ftartalom%2Ftamop425%2F2011_0001_528_Szeberenyi_Molekularis_sejtbiologia%2Fch01s05.html
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ironikus, hogy épp a cianobaktériumok miatt tűnt el egyszer majdnem minden 

élet a Földről. 

Ez lesz az emberekkel, ha kihalnak a méhek 

VERASZTÓ ANNAMÁRIA 2016.08.15. origo.hu 

Albert Einstein mondta egyszer, hogy ha kihalnának a méhek, az 

emberiség is mindössze négy évvel élné túl őket. Márpedig az Egyesült 

Államokban két év leforgása alatt a méhkolóniák 44%-a pusztult el, és 

Európában is csökken a számuk. Szergej Petrov bolgár repüléstechnikai 

mérnök a szilícium- völgyi, nonprofit Singularity University segítségével 

tudta kidolgozni a méhek megmentését és a méhészet digitalizációját célzó 

találmányát. A Sziget és a TedxYouth meghívására Szergej Petrov 

Magyarországra is eljött, és a Szigeten tartott előadást a Bee Smart 

Technologiesról, majd interjút is adott az Origónak. 

Tulajdonképpen miért is fontos minden egyes ember számára az, hogy 

hogyan alakul a méhek sorsa? 

Először is, a mezőgazdaság a mai formájában a méhek segítségével alakult ki, 

és a méhek annak mindig is létfontosságú részei voltak.Az, hogy biztosan 

kerüljön étel az asztalunkra, nagy részben a méhektől is függ. Konkrétan az 

élelmiszereink 30%-a közvetlenül a méhek beporzásának köszönhető. 

Ha a méhek eltűnnének, hatalmas árat kellene fizetnünk ezért. A méhpollen 

becsült értéke csak Európában25 milliárd euró évente.Amikor ilyen óriási 

veszteséggel járhat, ha elveszítünk valamit, ostobaság lenne nem gondoskodni 

arról a jól bevált kis rendszerről, amely mindig is létezett – és valami mással 

próbálni pótolni. Tökéletesen működik, amit a természet megalkotott – 

értelmetlen lenne, hogy egy nap robotméhekkel kelljen ezt a rendszert 

helyettesíteni, hogy megmentsük saját magunkat a kihalástól. 

 

Az élelmiszerek 30%-a közvetlenül a méhek beporzásának köszönhető

 Fotó: Hirling Bálint - Origo 

Az előadásán elmondott egy történetet arról, hogy hogyan pusztította el 

az Ön több tízezer méhét a szomszéd gazda egy méhekre is veszélyes 

rovarirtó permettel. A méheket nem csak ebből az okból fenyegetheti 

kihalás. Mit tehet a védelmükben a városi ember, aki nem foglalkozik 

mezőgazdasággal? 

Már az is fontos, hogy tudjunk magáról a problémáról. Létfontosságú, hogy a 

gyerekeink, a következő generációhoz tartozók tanuljanak erről, mert köztük 

lesznek majd azok a nagy koponyák, akik olyan megoldásokkal állnak majd 

elő, amiket mi ma el sem tudunk képzelni. Addig is fontos a méhek szerepét 

hangsúlyozni. 

Vannak dolgok, amelyeket bárki megtehet: tisztában kell lenni például az 

úgynevezett neonikotinoidok, a neonikotinoidalapú növényvédő szerek 
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veszélyeivel. Ezek a vegyszerek beépülnek a növények gyökereibe: ahogy a 

növény fejlődik, maga is tartalmaz bizonyos adag neonikotinoidot. Márpedig 

erről nem tudhatjuk, hogy hosszú távon milyen hatása van ránk. Ha a rovarokat 

elpusztítja, az emberre is káros lehet, hiszen méreg. Ijesztő a gondolat, 

hogyvégső soron méreg kerül az ételünkbe.Az új kártevőölő szerek hatásairól 

még nincs elég adatunk, hiszen még csak néhány évtizedesek. Sajnos ugyanez 

a probléma a mobiltelefonokkal is: senki nem tudhatja pontosan, hogy rákot 

okoz-e a mobiltelefon, hiszen még nincs olyan ember, akinek 50 éve lenne 

mobiltelefonja. 

Mióta ezen a területen dolgozik, lát pozitív változást a környezetében? 

Tudatosabbak, tájékozottabbak az emberek? 

Határozottan. Az emberek manapság már sokkal tájékozottabbak. 

Folyamatosan követik például a híreket, akár az okostelefonjukon. Ugyanígy 

tudniuk kell a méheket érintő problémákról is: a méhek nagyon fontosak az 

egész ökoszisztéma szempontjából, övék a természet egyik leghatékonyabb 

szaporodási mechanizmusa is. Az első lépés a védelmükben a tájékozottság, 

például a vegyszerek működésével kapcsolatban. 

Az Ön nagyapja is tartott méheket – tőle örökölte a méhészet iránti 

szenvedélyt. De kezdetben a méhészkedés csak hobbi volt: mikor ismerte 

fel, hogy szakmai és tudományos téren is ez lesz az útja, és nem a repülés- 

vagy űrtechnika? 

Azt követően, hogy kapcsolatba kerültem a Singularity Universityvel. A 

projekt már korábban is futott: megvolt a csapatunk, a célkitűzéseink, de 

mellette megvolt a civil állásunk is. 2014-ben döntöttem el, hogy felmondok, 

és teljes egészében a méhekkel kapcsolatos projektnek szentelem magam, 

mertez egy égető probléma, és még nem tettünk sokat a megoldásáért.Viszont 

meggyőződésem, hogy nálunk együtt van a jó elgondolás és a megfelelő 

technológia, így két éve már csak a Bee Smart Technologies-zal foglalkozom. 

Hogyan tudná a laikusoknak elmagyarázni, hogy pontosan mi az, amit 

csinálnak? 

Digitalizáljuk a méhészetet. Olyan ez, mintha megmondanánk valakinek, hogy 

még 100 kilométert tud megtenni az autójával, utána valamilyen alkatrész el 

fog romlani. Tehát addigra mindenképpen meg kell javíttatni. Ha valaki 

rendelkezik ezzel az információval, akkor soha nem robban le az út közepén. 

Mi a méhekkel próbáljuk ugyanezt elérni. A kaptáron belül igyekszünk tetten 

érni a problémákat azáltal, hogy méréseket végzünk, adatokat gyűjtünk és 

elemzünk. Így elébe tudunk menni a bajoknak, és időben ki tudjuk küszöbölni 

a gondokat. 

 

Szergej Petrov Fotó: Hirling Bálint - Origo 

Amint említette, egyik céljuk az volna, hogy mi, emberek is értelmezni 

tudjuk a méhek kommunikációját. Mit mondanak, mondanának nekünk 

a méhek? 

A méhek matematikai természetű lények: saját törvényeik irányítják az 

életüket. Bizonyos náluk zajló folyamatokat nagyon könnyű matematikai 
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formulákkal leírni. Az egyik fontos dolog, amire rájöttünk, hogy a rezgések, 

amelyeket kiadnak, a zümmögésük frekvenciája, közvetlenül összefüggenek 

egyes folyamatokkal. Ezért szó szerint 

beépítettünk egy mikrofont a méhkaptárba, hogy elemezzük a hangokat, 

amelyeket a méhek kiadnak.Így kiderül, milyen hang milyen problémát jelez. 

Ezzel a módszerrel valóságos szótárat hozhatunk létre a méhek nyelvéből. 

Tudna konkrét példákat idézni? 

Tavasszal, a méhészeti szezon kezdetén a méhésznek tudnia kell, hogy a kaptár 

munkára készen áll-e, a méhkirálynő rendben lerakja-e a tojásait. Ehhez 

normális esetben ki kell nyitni a kaptárt, de azt csak akkor szabad, ha már 

minimum 13 fok felett van a hőmérséklet. Legtöbbször ehhez még hideg van. 

A kaptáron belül mindig 35 fok van, és amikor kinyitjuk, szükségszerűen lehűl 

a külső, alacsonyabb hőmérséklet miatt. Ilyenkor a méheknek sokkal 

keményebben kell dolgozniuk – mindössze azért, mert valaki kinyitotta a 

kaptárt. 

A mi módszerünkkel már lehetséges nyitogatás – a méhek munkájának 

tönkretétele – nélkül, a számítógép előtt ülve ellenőrizni, hogy a kaptárral 

minden rendben van-e. 

Látjuk, ha például a 365-ös számú kaptárnak új királynőre van szüksége. 

De ellenőrizni tudjuk a kolónia egészségi állapotát is, tehát előre tudjuk, 

mennyi mézet tudnak majd termelni. Sőt, egyenként is megismerhetjük a 

kaptárakat: tudjuk, melyikben boldogulnak egyedül is a méhek, vagy melyekre 

kell jobban odafigyelni. 

A méhek társadalma merőben másképp működik, mint az embereké. 

Abból, ahogyan a kaptáron belüli együttműködés zajlik, ahogy a méhek 

szervezik az életüket, mit tanulhatnának el az emberek? 

Természetesen egy az egyben nem lehetne átvenni a módszereiket, mert 

alapjaiban különböző rendszerekről van szó. Az emberi társadalomra jellemző 

egy fejlettebb intelligencia, ami, hangsúlyozom, nem azt jelenti, hogy a szó 

szoros értelmében intelligensebbek is vagyunk! De jelen van nálunk az 

eszközhasználat, az emlékezet, másképpen rendezzük el és dolgozzuk fel az 

információkat. Ha teljes egészében próbálnánk a méhek életmódját magunkra 

vetíteni, az nem működne, leginkább a kommunizmusra hasonlítana. 

Denéhány náluk működő folyamatot hasznos volna átvenni a munkában.Már 

van is erre példa: a kaptármentalitást mint stratégiát a világ több pontján is 

átveszik. Például a Toyotánál működnek úgy csoportok, hogy nincs főnökük. 

Ha ennek a teamnek ki kell fejlesztenie valamilyen alkatrészt, és tudják, hogy 

valamilyen irányú szakértelem hiányzik a csapatból, akkor úgy hívnak be 

jelölteket állásinterjúra, hogy a csapat minden egyes tagja jelen van a 

beszélgetésen. Mert tudni akarják, hogy aki újonnan jön, megfelelően fog-e 

hozzájárulni az egész csapat és ezzel az egész cég munkájához. 

Természetesen annak nem volna értelme, hogy mindenben a méhekre 

próbáljunk hasonlítani, de bőven van mit tanulnunk tőlük. 

 

A halpisi nélkülözhetetlen a korallszirtek 

egészségéhez 

ORIGO 2016.08.17.  

A halak nemcsak látványosabbá teszik a korallszirteket, de ők 

szolgáltatják a korallok növekedéséhez fontos tápanyagokat is. A halak a 

vizeletükkel foszfort juttatnak a vízbe. Ez és a kopoltyúkon át kiválasztott 

ammónia létfontosságú a korallszirtek életben maradásához és 

növekedéséhez. 

 „A korallszirtek működése részben azért lehetséges, mert az állatok nagy 

szerepet játszanak a tápanyagok mozgatásában" – mondta Jacob Allgeier, a 

Nature Communications folyóiratban megjelent cikk vezető szerzője, a 

Washingtoni Egyetem kutatója. 
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„A halak hozzák szöveteikben a tápanyagok nagy részét, ha nem az egészét, a 

korallszirtekre, és az ő feladatuk a tápanyagok cirkuláltatása is. Ha kivesszük 

a nagy halakat, velük együtt eltávolítjuk ezeket a tápanyagokat is az 

ökoszisztémából" – folytatta Allgeier. 

 

A csíkos sügér (a kép közepén) a korallszirtek egyik nagy hala Forrás: 

Craig Layman 

A kutatók azt tapasztalták, hogy azok a szirtek a legegészségesebb, ahol több 

nagy ragadozó hal él. 

A cikkből kiderül, hogy azoknál a korallszirteknél, ahol halászat folyik, ott a 

kulcsfontosságú tápanyagoknak majdnem a fele hiányzik az ökoszisztémából. 

 

A sárgafarkú fattyúmakréla a Karib-tenger egyik nagy ragadozó hala

 Forrás: Abel Valdivia 

„A tanulmány azért fontos, hogy megértsük, a halászat alternatív módjai 

befolyásolják a korallszirtek ökoszisztémáját" – mondta Allgeier. 
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Álmukban fojtotta meg őket a tó gonosz szelleme 

 

BOLCSÓ DÁNIEL SZÉMANN TAMÁS 2016.08.21index.hu 

Nem csak Erdélynek van Gyilkos-tója. A kameruni Nyos-tó valóban 

halomra ölte a környék lakóit, éppen 30 éve, 1986. augusztus 21-én. A 

tragédiát nem gonosz szellemek, hanem a tó alján összegyűlt szén-dioxid 

váratlan kitörése okozta. Máig nem tudni, pontosan mitől, de a gyilkos gáz 

egyszer csak kirobbant a vízből, és percek alatt példátlan pusztítást 

végzett a környéken. A tudósok az utóbbi évtizedekben azért dolgoztak, 

hogy ilyesmi ne fordulhasson újra elő, de nem a Nyos-tó az egyetlen, ahol 

baj lehet a csendben gyülekező gázokból. 

Kamerun északnyugati részén, a Nyos-tó vidékén a helyiek generációról 

generációra adták át egymásnak a mondát a tóban lakó gonosz szellemről, 

amely időnként előbújik a vízből, és elpusztítja a környék lakóit. Amikor 1986-

ban a szomszédos falvak lakói először fedezték fel a tó körüli több ezer hullát 

és állattetemet, állítólag felidézték a tájon végigsöprő démonról szóló 

történeteket. 

Később aztán hamar kiderült, hogy nem szellem, hanem szén-dioxid okozta a 

pusztítást, amely a vulkánkürtőben álló tóból tört ki augusztus 21-én. A 

történelemkönyvek nem szóltak hasonló esetről, de a mondák talán épp 

korábbi kitörések emlékeit őrizték meg a népi emlékezetben. 

 

Minden fény kialudt 

Maga a tó alatti vulkán évszázadok óta nem tört ki. Ugyanakkor kialudni se 

aludt még ki: a magmakamrájából folyamatosan szivárog a szén-dioxid az 

időközben a kráterébe költöző tóba a vízfenék repedéseiből. A gáz 30 éve is 

látszólag ártalmatlanul gyűlik a tó vizének alsó rétegében, majd egyik 

pillanatról a másikra kirobbant, és gyakorlatilag elgázosította a környék 

élőlényeit. 

A vulkanikus tavaknál nem ritka a magas szén-dioxid-koncentráció, de rendes 

körülmények között a gáz fokozatosan távozik a vízből. A Nyos-tó vize viszont 

csendesebb az átlagosnál, ezért alapesetben a földrajzi 

tulajdonságai gondoskodnak arról, hogy a gáz ne szökhessen el: a tó 208 méter 

mély, ezért elég nagy víznyomás nehezedik a szén-dioxdra ahhoz, hogy a 

felszín alatt tartsa, a kráter magas pereme pedig megakadályozza, hogy a szél 

felkavarja a vizet és feljebb hozza a szén-dioxiddal telített réteget. Mivel a tó 

elég közel van az Egyenlítőhöz, az évszakok váltakozása se különösebben 

zavarja meg a nyugalmát. 

http://index.hu/szerzo/bolcso_daniel
http://index.hu/szerzo/szemann_tamas
http://www.atlasobscura.com/places/lake-nyos-the-deadliest-lake-in-the-world
http://www.wired.com/2008/08/dayintech-0821/
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Megfulladtak otthonaikban Fotó: Eric BOUVET / Getty Images Hungary 

Pontosan nem is tudni még ma sem, hogy végül hogyan szabadult ki váratlanul 

mégis a gáz. Az ingatag egyensúly felborítására több lehetséges magyarázat is 

felmerült, ezek szerint okozhatta volna földcsuszamlás, földrengés, kis 

vulkanikus mozgás a tó fenekén, vagy akár hideg esővíz, amely csak a tó egyik 

felét éri, ezzel felkavarva a vízrétegeket. Az is elképzelhető, hogy a szén-

dioxid már úgy összesűrűsödött a tó alján, hogy a víznyomás ellenére kivált a 

vízből, és a légnemű gázbuborék kirobbant a vízből, óriási hullámot 

korbácsolva a felszínen, és elárasztva a környéket a gyilkos szén-dioxiddal. 

Akármi is volt a pontos oka, a robbanás éjszaka történt. Majdnem 100 

kilométer per órássebességgel robbant ki a tó mélyéről a gáz, a kiáradó víz 

ledöntötte a parti fákat, a vízszint majdnem egy méterrel csökkent. Több 

százezer, más források szerint 1,6 millió tonna szén-dioxid szabadult fel egy 

pillanat alatt. 

 

A tó a kitörés után Fotó: Eric BOUVET / Getty Images Hungary 

A gázfelhő legalább 90 méter magasra felért, mert az ennyivel a vízszint fölé 

emelkedő domboldalakon is megfojtotta a legelésző marhákat. Aztán a 

levegőnél nehezebb szén-dioxid süllyedni kezdett, és a tó 25 kilométeres 

körzetében kiszorította az oxigént a levegőből. Lekúszott a völgyekben 

elterülő falvakba, az útjában minden tűz és gázlámpa kialudt, és a legtöbb 

áldozatát álmában fojtotta meg. 

Kevesen élték túl az éjszakát. A robbanás hangjára felébredő lakók, akik 

kinéztek az utcára, hogy mi történt, a saját ajtajuk előtt estek össze holtan. 

Négy falun söpört végig a gázfelhő, a legközelebbi, Nyos nyolcszáz lakójából 

mindössze hat élte túl, mert időben felébredtek, és motorral azonnal magasabb 

területekre menekültek. Összesen 1746 ember halt meg, és 3500 háziállat is 

elpusztult. Négyezren menekültek el a környékről. A víz mélyéről felkavarodó 

vas a levegővel érintkezve oxidálódott, és rozsdavörösre festette a tavat, 

természetes mementót állítva az éjszakai mészárlás áldozatainak. 

http://www.geology.sdsu.edu/how_volcanoes_work/Nyos.html
http://www.geology.sdsu.edu/how_volcanoes_work/Nyos.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.massey.ac.nz%2F~trauma%2Fissues%2F2011-1%2Ffomine.htm
http://www.atlasobscura.com/places/lake-nyos-the-deadliest-lake-in-the-world
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A katasztrófa egyik túlélője Fotó: Peter Turnley / Getty Images Hungary 

Ketyegő tavak 

A Nyos-tó katasztrófáját okozó jelenség ritka, de nem egyedi. Limnikus 

kitörésnek hívják, és a gázkitörés mellett akár cunamit is okozhat. Három tóról 

tudunk, amelyekben előfordulhat: a Nyos-tó mellett a szintén 

kameruni Monoun-tó, illetve a Ruanda és a Kongói Demokratikus Köztársaság 

határán fekvő Kivu-tó veszélyeztetett. 

Bár a Nyos-tóéhoz mérhető pusztítás példa nélküli, két évvel korábban, 1984-

ben a Monoun-tó is kitört, akkor a gázfelhő 37 embert ölt meg. A Kivu-tó még 

nem okozott katasztrófát, de a tudósok már megfigyelték, hogy nagyjából 

ezerévente kihal a teljes élővilága, ami arra utal, hogy szintén aktív. Ha egyszer 

kitörne, még sokkal nagyobb lenne a baj, mert a tó több mint ezerszer akkora, 

mint a két másik, ráadásul a szén-dioxid mellett metán is gyűlik benne, és a 

medencéjében kétmillió ember él. Ráadásul a környékén több vulkán is fekszik, 

ami még inkább időzített bombává teszi, és a mérete miatt nem is tudtak még 

komolyan fellépni a gázosodás ellen – a két másik tóval ellentétben. 

 

Holttesteket szállít el a katonaság Fotó: Peter Turnley / Getty 

Images Hungary 

Halálós gázból szökőkút 

A Nyos-tó esetében a tudósok megállapították, hogy a kitörés akár néhány 

évtizedenként megismétlődhetne, ezért több projekt is indult az újabb 

katasztrófa megakadályozására. A megoldás kulcsa a gáztalanítás, vagyis a 

felgyülemlett gázok lecsapolása, hogy ne tudjon annyi összesűrűsödni a vízben, 

ami már újabb kitöréshez vezethetne. 

Egy francia-kameruni kutatócsoport már 1990 óta kísérletezik a vízbe 

telepíthető csövekkel a Nyos- és a Monoun-tóban is. A módszer lényege, hogy 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FLimnikus_kit%25C3%25B6r%25C3%25A9s
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FLimnikus_kit%25C3%25B6r%25C3%25A9s
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FMonoun-t%25C3%25B3
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FKivu-t%25C3%25B3
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egy hosszú csövet dugnak a tóba, amelyen folyamatosan szivároghat ki a szén-

dioxid, hogy ne tudjon összegyűlni és egyben kirobbanni a mélyből. A dolog 

hasonlóan működik, mint maga a kitörés, csak a cső átmérője kontrollálja a 

folyamatot. 

 

Szén-dioxid-csapolás a tavon Fotó: Louise Gubb / Getty Images Hungary 

A Nyos-tóban 2001-ben, a Monoun-tóban 2003-ban helyezték el az első 

állandó csövet, majd 2011-ben és 2006-ban két-két újabbat kapott mindkettő. 

A tavanként három cső elvileg már elég ahhoz, hogy nagyjából ugyanolyan 

tempóban távozzon a szén-dioxid, mint ahogy a vulkánok az utánpótlást 

szállítják. A Nyos-tóból 50, a Monounból 10 méter magasra felspriccelő 

vízsugár 90 százaléka szén-dioxid, csak a maradék 10 százalék víz. 

A módszer önfenntartó: elkezdték kipumpálni a csövön a gázzal telített vizet a 

mély vízrétegből, és miután megindult, a nyomáskülönbség már fenntartotta a 

folyamatot – vagyis gyakorlatilag létrehoztak egy természetes vizű szökőkutat, 

amely biztonságos szinten tartja a tavak szén-dioxid-szintjét. 

Vannak azért még problémák így is: 

 A szén-dioxiddal telített víz enyhén savas, amitől a csövek a 

szokásosnál gyorsabban korrodálódnak, ezért folyamatos 

karbantartásra van szükség. 

 Ha a csöveken át távozó szén-dioxid ráül a tó felszínére, a vékony 

gázréteg tönkreteheti a tó élővilágát. 

 A csövekkel a víz rétegekbe rendeződése megszűnik ugyan, de félő, 
hogy így az utánpótlásként érkező szén-dioxid nagyobb 

vízmennyiségben oszlik el, a kisebb koncentráció pedig nem elég 

ahhoz, hogy továbbra is kinyomja a gázt a csöveken. 

A Nyos-tó környékén lakóknak ráadásul nem a gázfelhalmozás jelenti az 

egyetlen veszélyforrást. A természetes gátként funkcionáló sziklafalak 

sincsenek túl jó állapotban, és ha egy földcsuszamlás nem okozza a gáz 

kirobbanását, ezek még mindig könnyen leomolhatnak, amivel hatalmas 

vízmennyiség zúdulna a völgyekben fekvő falvakra. Az ilyen áradás kevésbé 

egzotikus veszély, mint a tóból kilövő fullasztó gázfelhő, de a 

klímaváltozásnak és a pár évtizede épített óriásgátaknak köszönhetően Afrika-

szerte sokkal gyakoribb is. 

 

 

 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F2%2Fhi%2Fafrica%2F1155057.stm
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fnews%2F2010%2F100823%2Ffull%2F4661033a.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F02%2F19%2Fkariba-gat_afrika_szarazsag_aradas_klimavaltozas%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F02%2F19%2Fkariba-gat_afrika_szarazsag_aradas_klimavaltozas%2F
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Tudja-e, hogy mi okozza az olaszországi 

földrengéseket? 

ELTER TAMÁS 2016.08.24. origo.hu 

Ma hajnalban a Richter-skála szerinti 6,2-es erősségű földrengés rázta 

meg Olaszország középső vidékét. A Perugia térségében kipattant 

szeizmikus esemény az eddig beérkezett hírek szerint 36 halálos áldozatot 

követelt. Hasonló eseményekre a jövőben is számítani kell, mivel az 

Appennini-félsziget tektonikailag aktív területen fekszik. 

A mediterrán medence középső és északkeleti vidékét, Olaszországot, a 

Balkán-félszigetet és Törökországot a múltban több erős földrengés is 

megrázta. E terület szeizmikus - és részben vulkáni – aktivitásának gyökerei a 

földtörténeti múltba nyúlnak vissza. E hosszú múlt azonban a jelenig hatol, 

hiszen a több tízmillió éve elkezdődött földtani folyamatok még korántsem 

értek véget. 

Ősi óceán bezáródási folyamata vezetett a mediterráneum kialakulásához 

A Földközi-tenger őse a földtörténeti középkor, a mezozoikum (249 millió 

évtől 65 millió évig) elején még egy több ezer kilométer széles, Eurázsiát és a 

mai Afrikát, Dél-Amerikát, az Antarktiszt, valamint Ausztráliát magába 

foglaló hatalmas szárazulatot, a Gondwanát szétválasztó egyenlítői óceán volt. 

 

A Földközi-tenger Afrika és Eurázsia ütközése miatt létrejött tektonikai 

süllyedék, részben pedig óceáni maradvány Forrás: Origo 

A mezozoikum derekán Gondwana fokozatosan széttöredezett, Afrika, 

valamint a róla levált indiai szubkontinens feltartóztathatatlanul megindult 

északnak, fokozatosan bezárva az egykor oly hatalmas Tethys-óceánt.  

Az oligocén időszak elején, nagyjából 34 millió éve India hozzáforrt az 

eurázsiai lemezhez, felemésztve a hajdanvolt óceán kérgét, és felgyűrve a 

Tethys üledékeiből a Himaláját. 

mailto:elter.tamas@origo.hu
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A valamennyi mai szárazulatot egyesítő őskontinens, a Pángea a triász időszak 

elején. Az egyenlítő vonalában mélyen a szárazföldbe ékelődő, hatalmas 

víztömeg az ősi Tethys-óceán, amely a Pángea szétdarabolódásával 

fokozatosan bezáródott Forrás: Origo 

(India északra nyomulása napjainkban is tart, ennek tudható be a Himalája 

folyamatos emelkedése.) Afrika szintén összeütközött az eurázsiai lemezzel, a 

Tethys a földtörténeti újkor, a kainozoikum (65 millió évtől napjainkig) idején 

emiatt erős térrövidülést szenvedett el. 

 

A Földközi-tenger alatt az afrikai és eurázsiai lemez ütközése miatt óriási 

feszültségek halmozódnak fel a kéregben Forrás: Origo 

A bezáródott Tethys-óceán helyén egy tektonikus eredetű, úgynevezett 

ingressziós süllyedék alakult ki Afrika és Európa között. Ez alkotja a mai 

Földközi-tenger medencéjét. 

Elszabadult hajóágyúként viselkedő mikrolemez 

Az afrikai és eurázsiai lemez ütközésekor Afrikáról letört egy mikrolemez, az 

önálló életre kelt adriai-apuliai lemezdarab. A zömében kontinentális kérget 

hordozó apuliai-adriai lemez még napjainkban is önálló, a nagy eurázsiai 

lemeztől független mozgást végez.  

A lemeztektonikában teljesen szokatlan módon az eurázsiai kontinentális 

kéreg egy szakasza az adriai-apuliai lemez alá nyomódott. 
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Az Adriai-tenger műholdfotón. A közép-olasz területek, az Adriai-tenger 

medencéje, valamint Szlovénia is az adriai-apuliai mikrolemezen fekszik

 Forrás: NASA 

(Fő szabályként a kontinentális kéregnél sokkal vékonyabb és sűrűbb óceáni 

kéreg szokott a szárazföld alá nyomulni. A bezáródó óceán kérgének alábukása, 

az úgynevezett szubdukció heves vulkáni és szeizmikus folyamatokkal jár 

együtt.) Azonban nemcsak az eurázsiai lemez, hanem Afrika óceáni eredetű 

kéregmaradványai is az adriai-apuliai mikrolemez alá tolódtak. 

A jövőben sem lesznek elkerülhetőek a térség földrengései 

Ez a folyamat még napjainkban is zajlik. Az itáliai félsziget középső-keleti 

része, az Adriai-tenger medencéje, valamint Szlovénia teljes területe a 

mozgásban lévő adriai-apuliai mikrolemezen fekszik.  

Afrika északra tartó mozgása a földtörténeti jövőben a Tethys sorsára fogja 

juttatni a Földközi-tengert, teljesen bezárva és eltüntetve annak medencéjét. 

 

Mindaz, amit ma látunk a Földközi-tengerből, meg fog semmisülni a jövőben

 Forrás: Elter Tamás 

Az adriai-apuliai mikrolemez, valamint az afrikai lemez ütközésére vezethető 

vissza többek között az aktív dél-olasz vulkánosság, amelynek legismertebb 

képviselői a Vezúv, a Stromboli és az Etna. 
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A Stromboli klasszikus vulkáni kúpja. A dél-olasz partvidék a mediterráneum 

vulkanikusan legaktívabb területe Forrás: Origo 

A konvergens (összetartó, ütköző) lemezhatárokon irdatlan feszültség 

halmozódik fel a kéregben, amely időnként földrengések formájában pattan ki, 

nemegyszer pusztító erővel. Olaszországban, és a Balkánon az adriai-apuliai 

mikrolemez „szertelen" mozgása miatt ezért a jövőben is számítani kell erős 

földrengésekre. 

 

A bioüzemanyagok inkább növelik, mint 

csökkentik a CO2-kibocsátást 

ORIGO 2016.08.26.  

A Michigani Egyetem kutatóinak új tanulmánya megkérdőjelezi azt a 

széles körben elterjedt feltételezést, hogy a bioüzemanyagok, például az 

etanol és a biodízel eredendően szénsemleges. 

Tévesnek tűnik az eddigi vélekedés 

Téves az népszerű hit, miszerint a bioüzemanyagok elégetésekor felszabaduló 

üvegházhatású szén-dioxid-gázt teljesen ellensúlyozza a növények 

növekedésekor felvett CO2-mennyiség, állítják John DeCicco és munkatársai, 

akik közösen készítettek egy tanulmányt a Michigani Egyetem 

Energiaintézetében. 

 

Bioetanol töltőállomás Forrás: MTI/Győri Károly 

A tanulmány az USA mezőgazdasági minisztériumának termésadataira 

támaszkodva kimutatja, hogy abban az időszakban, amikor az USA 

bioüzemanyag-termelése meredeken megemelkedett, az üzemanyag-

termeléshez használt növények megnövekedett szén-dioxid-felvétele 
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csupán az elégetett bioüzemanyagból származó CO2 37 százalékának a 

kivonására volt elegendő. 

Inkább növekedett a CO2-kibocsátás 

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az emelkedő bioüzemanyag-

felhasználás inkább a globális felmelegedést okozó szén-dioxid-kibocsátás 

nettó növekedésével, semmint csökkenésével járt – ahogy azt sokan állítják. 

Az eredmények a Climatic Change folyóirat augusztus 25-i számában jelentek 

meg. 

 

Elkészült bioetanolt tankol egy kamion a Hungrana Keményítő- és 

Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. szabadegyházi gyárában, amely a bioetanol 

alapú üzemanyag legnagyobb hazai gyártója. Forrás: MTI/Kollányi 

Péter 

„Ez az első tanulmány, amely alaposan megvizsgálja szén körfogását azokon 

a termőterületeken, ahol bioüzemanyagnak való növényeket termesztenek, a 

helyett, hogy csak becslésekre támaszkodna" – mondta DeCicco. „Amikor 

megnézzük mi is történik valójában a földeken, azt tapasztaljuk, hogy nem 

távolítódik el elegendő szén a légkörből ahhoz, hogy ellensúlyozni tudja a 

kipufogón át kikerülő mennyiséget." 

Légszennyező részecskéket fedeztek fel 

agyszövetmintákban 

MTI 2016.09.06. origo.hu 

Légszennyezésből származó apró szemcséket talált emberi 

agyszövetmintákban egy új kutatás - adta hírül BBC News. 

Sok tanulmány vizsgálta a szennyezett levegő hatását a tüdőre és a szívre, ám 

az új kutatás az első, amelyik bizonyítékot talált arra, hogy a légszennyezésből 

származó apró, magnetitnak nevezett szemcsék megtalálják útjukat az agyba 

is. A kutatók "félelmetesnek és döbbenetesnek" nevezték felfedezésüket. 

Idén az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra figyelmeztetett, hogy a 

légszennyezés évente akár hárommillió ember idő előtti halálát is okozhatja. 
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Járművek mennek Pekingben 2015. december 1-jén (illusztráció) Forrás: 

MTI/EPA/Hong Vu 

Magnetit az agyszövetben 

A friss kutatást, melyet az amerikai tudományos akadémia lapjában (PNAS) 

ismertettek, a brit Lancasteri Egyetem vezette. A tudósok 37 ember 

agyszövetmintáit elemezték, a legfiatalabb 3, a legidősebb 85 éves volt, 

mindannyian a rendkívül rossz levegőjű Mexikóvárosban éltek halálukig. 

Megvizsgálták 8 manchesteri ember mintáit is, ők 62 és 92 éves koruk között 

hunytak el, néhányan idegrendszeri károsodás miatt. 

Barbara Maher, a kutatás vezetője korábban már azonosított magnetitet egy 

forgalmas lancasteri utca és egy erőmű környékének a levegőjében. Úgy 

vélte,a szemcse megtalálható lehet az emberi agyszövetben is - és sikerült is 

kimutatniuk. 

"Félelmetes és megdöbbentő, amikor az agyszövetet tanulmányozva 

észrevesszük a sejtek között eloszló szemcséket. Amikor mágnessel kivonjuk 

őket, milliókat találunk belőlük egyetlen gramm mintában, ami a 

szövetrombolás millió lehetőségét jelenti" - mutatott rá Maher. 

A szemcsék alakja különleges 

További vizsgálattal kimutatták, hogy a szemcsék alakja különleges, ez 

segítette a tudósokat, hogy eredetüket kiderítsék. A magnetit igen kis 

mennyisége természetesen is előfordulhat az agyban, ám a most talált 

szemcsék nemcsak sokkal nagyobb számúak voltak, hanem alakjuk is eltért a 

természetes, egyenetlen formától. 

A most talált magnetitszemcsék simák és gömbölydedek voltak, ami csak 

járművek motorjában vagy fékrendszerében jöhet létre magas hőmérsékleten. 

"Az alakjuk gömbölyű, más fémekkel - többek között platinummal - együtt 

fordulnak elő, katalizátorokból származnak" - magyarázta a professzor. 

A felfedezés után azt kell kutatni, vajon ezek a magnetitszemcsék okoznak-e 

idegrendszeri károsodást, esetleg felgyorsítják-e a már meglévőt - vélték a 

tudósok. 
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Egy pekingi kisfiú egy 2014. márciusi szmogriadó alatt Forrás: 

AFP/S. Ramis, V. Lefai 

Minden egyes megtalált természetes magnetitszemcse mellett mintegy száz, 

légszennyezésből származót azonosítottak a tanulmány készítői. 

A kisebbek jutnak az agykéregbe 

A legtöbb szemcsét egy 32 éves, közlekedési balesetben elhunyt nő mintájában 

találták. 

A szemcsék a 200 nanométernél kisebb átmérőjű, úgynevezett nanoszférák 

közé tartoznak - összehasonlításul az emberi hajszál legalább 50 ezer 

nanométer vastag. 

A nagy légszennyező részecskéket, például a koromszemcséket megállíthatja 

az orr, a kisebbek bejutnak a tüdőbe, a még kisebbek a véráramba is.A 

nanoméretű magnetitről úgy vélik, elég apró ahhoz, hogy az orrból az agy 

szaglóközpontjába, majd az idegrendszeren át az agykéregbe hatoljon. 

David Allsop, a Lancasteri Egyetem ideggyógyásza és Alzheimer-specialistája 

szintén részt vett a kutatásban. Szerinte a légszennyező szemcsék "fontos 

kockázati tényezőt" jelenthetnek az idegrendszeri betegségek kialakulásában, 

bár erre jelenleg nincs közvetlen bizonyíték. 

"Sok azonban a megfigyelés: más kutatók megtalálták a szemcséket az 

Alzheimer-kórosok agyában felhalmozódó fehérjeplakkokban, tehát könnyen 

lehet, hogy szerepet játszanak ezek létrejöttében" - mondta Allsop. 

Új baktériumnemzetséget fedeztek fel a 

palaolajban 

PESTHY GÁBOR 2016.09.06. origo.hu 

Amerikai kutatók elemezték a palaolajban és a gázkutakban élő 

mikroorganizmusok genomjait, és azt találták, hogy virágzó 

ökoszisztémák boldogulnak ebben a környezetben. Ráadásul a 

mikroorganizmusok egy része eddig nem ismert baktériumnemzetség 

képviselőiből áll. Ezeket Frackibacternek nevezték el a kutatók. 

Az új nemzetség egyike annak a 31 mikrobiális közösségnek, amelyek két, 

egymástól különálló, hidraulikus kőzettöréssel (hydraulic fracturing) működő 

kútban fedeztek fel az Ohiói Állami Egyetem kutatói.  
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A hidraulikus töréssel kitermelt kutakból származó folyadékok, amelyekben a 

kutatók felfedezték az új baktériumnemzetséget Forrás: Rebecca Daly 

(The Ohio State University) 

Annak ellenére, hogy a kutak több száz kilométerre találhatók egymástól, és 

eltérő palaformációkba fúrták őket, a bennük élő mikrobiális közösség szinte 

teljesen megegyezik, írják a kutatók a Nature Microbiology folyóiratban 

megjelent cikkükben.  

A most előkerült mikrobák zömét már másutt is megtalálták, és sokan 

valószínűleg a felszíni tavakból származnak, amelyekből a kitermelő 

vállalatok a kutakba pumpálják a vizet.  

Genomikai megközelítés 

Eddig azonban sehonnan sem került elő a most meghatározott Candidatus 

Frackibacter, amely egyedi jellegzetesség lehet a hidraulikus kőzettöréses 

helyeken, mondta Kelly Wrighton, a cikk társszerzője. 

 

A mintákból származó egyik baktérium (Halanaerobium) fluoreszcens 

mikroszkópos képe Forrás: Michael Wilkins (The Ohio State University) 

„A biológiai nómenklatúrában a „Candidatus” olyan új organizmust jelöl, 

amelyet először tanulmányoznak genomikai megközelítéssel, nem pedig egy 
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laboratóriumi tenyészetben izolált szervezetet. A kutatók a „fracking” szóból 

képezték az új baktériumnemzetség nevét (Frackibacter). A fracking a 

hidraulikus törés angol kifejezésének (hydraulic fracturing) rövid elnevezése.  

„Úgy gondoljuk, hogy ezek a mikrobák minden egyes kútban önfenntartó 

ökoszisztémát alkothatnak, ahol megtalálják a saját táplálékukat” – mondta 

Wrighton. „A kútfúrás és a törőfolyadék bepumpálása létrehoz ökoszisztémát, 

de a mikrobák oly módon adaptálódnak az új környezetükhöz, hogy hosszú 

távon fenntartsák a rendszert.” 

Vegyszerek helyett mikrobákkal keltenék életre a 

termőföldeket 

HIVER'T-KLOKNER ZSUZSANNA 2016.09.03. origo.hu 

Egészséges talajból remélhetünk csak egészséges élelmiszert, mégis, a 

magyar gazdák 90 százaléka nem változtat a művelési technológiáján. 

Magyarország termőterülete mintegy 4,5 millió hektár, ebből 2,5 millió hektár 

területen a korábbi vegyszerorientált művelés miatt különböző mértékben 

elsavasodott a talaj. Ennek ellensúlyozására, a talajélet revitalizációjára évek 

óta elérhető természetes módszerek állnak rendelkezésre, például a 

talajbakteriális készítmények alkalmazása, amivel augusztus 31-én egész 

napos konferencia foglalkozott a Magyar Tudományos Akadémián (MTA). Az 

áttörés azonban még várat magára. 

Hasonló a helyzet, mint a balatoni vendéglátósoknál, akik panaszkodnak, hogy 

nem találnak szakácsot: "bizony, kevesen vállalják, hogy a nyáron 50 fokos 

konyhában dolgozzanak". "Talán fel kéne szerelni egy légkondit", replikáznak 

a szakácsok. 

A magyar gazdák a szocializmus évtizedeinek műtrágyamániás, 

talajkizsákmányoló művelési módszereinek következményeit nyögik. A 

termőföld sok helyütt leromlott, szikesedésre, tömörödésre hajlamos, a csírázó 

növények képtelenek megfelelő gyökérzetet fejleszteni benne. Annak híján 

viszont a föld feletti rész is csenevészebb lesz a kívánatosnál. 

 

Forrás: AFP/Jean-Sebastien Evrard 

A végeredmény: egy adott évben eléri ugyan az átlagot a betakarított termés 

mennyisége, de a minősége esetleg csak takarmánynak alkalmas. A 

termésbiztonság ugyanakkor nem feltétlenül egyenlő a termésminőséggel. 

Meg lehet serkenteni a növényeket kemikáliákkal, de akkor még távolabb 

jutunk a mai fogyasztók által keresett, vegyszermaradékoktól mentes, 

tápanyagokban gazdag terményektől, illetve a fenntartható mezőgazdaságtól. 

Erre ad lehetőséget a talajoltás, amelynek során a megfelelő talaj-előkészítés 

után folyékony baktériumtrágyával bepermetezik a talajt, akár a vetéssel vagy 

valamelyik talajmunkával egy menetben. 

http://mta.hu/esemenynaptar/2016-08-31-mikrobiologiai-keszitmenyekkel-a-fenntarthato-kornyezetert-es-mezogazdasagert-461
http://mta.hu/esemenynaptar/2016-08-31-mikrobiologiai-keszitmenyekkel-a-fenntarthato-kornyezetert-es-mezogazdasagert-461
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Egészséges talaj, egészséges növény, egészséges állatállomány – vagyis az 

egészséges talaj az alapja az egészséges takarmánytermesztésnek, és így az 

egészséges állattenyésztésnek" – mondta a konferencián az Origo kérdésére 

Balázs Ervin, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont főigazgatója. 

Azért, mert nem látszik, még ott van – illetve... 

16-28 százalékos termésnövekményt lehet savas talajon elérni a természetes 

talajoltó készítmények (baktériumtrágya) alkalmazásával, mondta előadásában 

Márialigeti Károly, a konferencia egyik szervezője, a Magyar Mikrobiológiai 

Társaság elnöke, aki az ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék vezetője. A 

konferencia a növényi növekedésserkentő, valamint termésfokozó 

módszereket mutatta be. 

A talaj nem csupán egy input-output folyamat tartóközege, azaz hogy kiszórjuk 

rá a magot, a műtrágyát és a növényvédő szereket, aztán 150 nap múlva jövünk 

aratni. A termőtalaj él: a földet alkotó szerves és szervetlen molekulák 

élőlények változatos közösségének adnak otthont. Óriási számban nyüzsögnek 

benne a mikroorganizmusok: 1 gramm egészséges talajban csak 

baktériumokból akár 100 millió is lehet – feltéve, ha nem irtjuk ki őket 

vegyszerekkel, helytelen talajműveléssel. 

 

Forrás: Pexels.com 

A mikroorganizmusok bontják le a talajba kerülő, elhalt 

növénymaradványokat és más anyagokat, és alakítják azokat felvehető 

tápanyaggá. Tevékenységüktől a talaj szerkezete is javul, morzsalékosabb lesz, 

ami elősegíti a csapadék vagy öntözővíz jobb hasznosulását. 

Laza szerkezetű talajban a növények gyökérzete mélyebbre nyúlik, ennek 

révén nagyobb eséllyel élik túl az aszály vagy más tényező miatt stresszes 

időszakokat. Sőt ez a talajszerkezet könnyebb művelhetőséget eredményez, 

ami a munkagépek csekélyebb üzemanyagszámlájában is megmutatkozik. 

Csak az élő talaj képes arra, hogy megfelelően táplálja az elvetett magot. A 

baktériumok, talajlakó algák, gombák és más élőlények közül egyesek 

biostimuláns hatásúak, fokozzák a növények növekedését, mások természetes 

növényvédő, például gombaölő szerként vagy rovarkártevő-riasztóként hatnak. 
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Ehhez azonban kétévente be kell oltani a talajt, mert a vad talajbaktériumok 

életképessége erősebb. 

Élni kellene az új lehetőségekkel 

Az elmúlt évtizedekben kinemesített, a köztermelésben elterjedt növényfajták 

genetikailag sokkal nagyobb terméshozamra volnának képesek, mint amennyit 

jelenleg be lehet takarítani – ha a termesztés szempontjából kulcsfontosságú 

tényező, a talaj egészséges. 

A fenntarthatóság a mezőgazdaságban és a környezet területén mindenképpen 

igényli azt, hogy próbáljuk meg elősegíteni a természet hosszú évmilliárdok 

során kialakult öntisztuló képességét, illetve erősítsük a részegységei közötti 

kölcsönhatásokat – mondta Márialigeti Károly. –Célunk, hogy olyan módon 

termeljünk a mezőgazdaságban, illetve olyan módon használjunk esetleg 

kémiai anyagokat, hogy azzal a környezetet ne terheljük." 

 

Forrás: Flickr/Natural England 

A föld népessége folyamatosan gyarapszik, mind több élelmiszert kellene 

megtermelni egyre kevesebb termőtalajon: John Crawford ausztrál 

környezetvédelmi kutató számításai szerint Európában 17-szer gyorsabban 

pusztul a talaj, mint ahogy újratermelődik, azaz 17 kilogramm termőtalaj megy 

tönkre, amíg 1 kilogramm helyreáll a művelés után. Kínában 57-szeres ez az 

arány. Crawford állítja, hogy bolygónkról évente 75 milliárd tonna termőföld 

tűnik el, 80 százaléka pedig többé-kevésbé már károsodott. 

Van kórokozó, amelyet csak baktérium pusztít el 

"A talajoltás mind a növénynek, mind a talajnak nagy segítséget nyújt – 

mondta Pénzes Éva, a 2016 februárjában alakult Magyar Talajbaktérium-

gyártók és -forgalmazók Szakmai Szervezetének képviseletében. – A 

baktériumkészítmények növényi hormonokat termelnek, amelyek által a 

növények egészségesebben növekednek, a talajoltás révén ellenállóbbá válnak 

a betegségekkel szemben." 

Jelenleg az Európai Unióban kizárólag a réz hatóanyagú készítmények 

engedélyezettek a növénykórokozó baktériumok elleni védekezésben, 

antibakteriális szerek nem.Ám a réz mérgező nehézfém, felhalmozódik a 

talajban, és onnan bekerül a növényekbe és a talajvízbe, ezért csak korlátozott 

mennyiségben használható.  
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Forrás: CC0/Ed Gregory 

A természetes talajoltó készítmények sokszor képesek ugyanerre a védelemre: 

az uniós csatlakozás óta gyakori Agrobacterium fertőzés ellen például nincs 

kémiai védekezési mód – a baktériumtrágyás oltás erre is alkalmas, nemcsak 

növénykondicionáló szernek, mondta a konferencián Turóczi György, a Szent 

István Egyetem Növényvédelmi Intézetének docense. 

A baktériumok mellett a talajlakó gombák is fontosak a növényegészség 

szempontjából: van olyan élőhely, ahol a növények csak a gombák működése 

révén képesek felvenni a tápanyagokat a talajból, vagy éppen kártevőjük, a 

pajor elpusztul a talajban lévő Metarhizium gombától, amely rovarokon 

élősködik. 

Erdőgazdálkodásban a talajlakó gombák teszik lehetővé a facsemeték számára 

az első tél túlélését. A különféle talajoltó készítmények a szántóföldi 

gazdálkodás mellett tehát más területeken, így a zöldség- és 

gyümölcstermesztésben is használhatók. 

A jövő mezőgazdaságának a múltba kell visszanyúlnia 

A hazai kutatások úttörő jelentőségűek, a világ élvonalába tartoznak, de a 

módszer széleskörű elterjedését hátráltatja, hogya talajoltó készítmények nem 

tarthatók el sokáig, életképességük függ a hőmérséklettől és a 

vízminőségtől. Megesett, hogy egy gazda csapvízzel hígította az oltószert, 

amitől a benne lévő mikroorganizmusok azonnal elpusztultak – a klór miatt. 

Ezért a gazdálkodók képzése döntő fontosságú a folyamatban, a kártevők és 

kórokozók tekintetében is. 

 

Forrás: Pexels.com 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara igyekszik bizonyos nyomást gyakorolni a 

gazdákra, amikor szorgalmazza a bakteriális-, szerves-, illetve zöldtrágyázás 

alkalmazását a növénytermesztésben. Mindhárom módszer a "zöld" 
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mezőgazdaság kialakítását segíti. Az AKG hektáronként 67 euró támogatást 

nyújt a gazdáknak az új módszer kipróbálásához. 

A talajoltással visszakanyarodunk a kémiai növényvédő szerek előtti világba, 

amikor az emberek már tudták, hogy ki kell próbálni a természet adta 

lehetőségeket, és élni velük – ezt szeretnénk újra megmutatni a világnak, hogy 

erre alapozva hozzunk létre fenntartható mezőgazdaságot és növényvédelmet", 

foglalta össze Márialigeti Károly. 

Hivatalos lehet az antropocén mint földtörténeti 

kor 

MTI 2016.08.30. origo.hu 

Az ember korszaka, vagyis az antropocén felvételét javasolta a 

földtörténeti korok közé a Nemzetközi Rétegtani Bizottság által megbízott 

munkacsoport a Nemzetközi Geológiai Kongresszuson Fokvárosban 

hétfőn. 

Addig azonban, amíg hivatalosan is felveszik a fogalmat a geológiai időskálára, 

még évek telnek el. 

A geológusok különböző korszakokra osztják a Föld történelmét. Eszerint az 

emberiség jelenleg a holocén korszakban él, amely 12 ezer évvel ezelőtt, az 

első jégkorszak után kezdődött. A 35 fős szakértői csoportból 34-en úgy vélik, 

hogy a holocén a 20. század közepén véget ért. 

Az emberi tevékenység elérte a természetét 

Az antropocén kor fogalmát az évezred elején Paul Crutzen Nobel-díjas 

kémikus alkotta meg. Érvelése szerint az emberi tevékenység mértéke elérte a 

természetes hatásokét. Azóta rendszeresen használják a fogalmat, hivatalosan 

azonban csak a Nemzetközi Rétegtani Bizottság (ICS) nevezhet el egy 

korszakot. 

 

Az ember már visszafordíthatatlanul belenyúlt a Föld életébe Forrás: 

YouTube 

A tudósok meg vannak győződve arról, hogy az emberi tevékenység olyan, 

mindenütt jelen lévő és hosszú távú nyomokat hagyott hátra, amelyek 

elegendőek egy új földtörténeti korszak bevezetéséhez. A holocénhez, ehhez a 

11 ezer éven át stabil korhoz képest tapasztalt eltérések jelentősek.Az ember 

okozta hatások közé tartozik a klímaváltozás, a szén, a nitrogén és a foszfor 

körforgásában bekövetkezett nagymértékű változás,a műanyag, az alumínium, 

a betonrészecskék, a szálló hamu elterjedése, a radioaktív csapadék, valamint 

állat- és növényfajok korábban példa nélküli globális elterjedése. 

Visszafordíthatatlanok a változások 

"A változások közül sok a geológiailag tartós és gyakorlatilag 

visszafordíthatatlan" - írja a szakértői csoport, amelynek döntése a korábbi 

párbeszédek alapján nem meglepő. Csupán az vitatott, mikortól számítják az 

ember korszakát: a javaslatok között szerepelt például Amerika felfedezése 

vagy az iparosodás kezdete. 
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A munkacsoport most a 20. század közepét javasolja, ezen belül fontos 

dátumként jöhet szóba például az első atombomba bevetésének ideje, 1945. 

július 16., mivel annak hatásai a Föld felszínén világszerte kimutathatók. 

 

Az atombomba ledobásának idejétől is kezdődhetne Forrás: Wikimedia 

Commons 

Műanyag vagy atomfegyver lehet a döntő ok 

A következő két-három évben a kutatók azt vizsgálják, milyen, a Föld 

rétegeiben lévő anyagok, minták szolgálhatnak az új földtörténeti korra való 

egyértelmű utalásként.Lehet ez műanyag, atomfegyver-kísérletekből 

hátramaradt anyag vagy ipari termelésből származó szálló por- mondta 

Reinhold Leinfelder, a Berlini Szabadegyetem munkatársa, a kutatócsoport 

tagja. 

A fogalom alkalmazásának jelzésértéke is van, felhívja a figyelmet a 

felelősségvállalásra, a munkacsoport döntésében azonban ez nem játszott 

szerepet. "Az ember globális geológiai hatását akarjuk rendesen megindokolni, 

bemutatni, függetlenül a társadalmi párbeszédtől" - emelte ki Leinfelder. 

 


