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Vészvillogó 
 

 

 

Múlt kedden tankönyvbe illő „hasalást” hajtott végre a lengyel 

légitársaság Boeingje, miután kiderült, hogy futóműveit nem tudja 

kinyitni. A pilótákat – jogosan – hősként ünneplik, ám mintha 

megfeledkeznének a hasonlóan kiváló munkát végző reptéri tűzoltókról. 

 

Lataj jak orzel, laduj jak Wrona! Szállj, mint a sas, landolj, mint a Varjú! 

Lengyel repülős körökben valószínűleg örökké fennmarad majd e jókívánság, 

noha alig néhány napja született. A varjút kevesen tekintik a fellegek urának, 

így említése mindaddig furcsa lehet, míg nem tudjuk, hogy a LOT lengyel 

légitársaság szerencsés (vagy inkább mesteri) kényszerleszállást végrehajtott 

Boeing–767-es gépének kapitánya Tadeusz Wrona volt, akinek vezetékneve 

varjút jelent. A hirtelen sztárrá vált pilóták (Wrona és másodpilótája, Jerzy 

Szwarc) népszerűségét csak növeli, hogy megőrizték szerénységüket. 

„Hősökről beszélni erős túlzás – mondta Wrona egy sajtótájékoztatón –, biztos 

vagyok abban, hogy minden pilóta megtette volna ugyanezt.” 

A LOT 16-os járata menetrend szerint november 1-jén 13 óra 35 perckor 

érkezett volna a varsói Chopin repülőtérre, azonban a New York-i indulást 

követő órában a pilóták hibaüzenetet kaptak a futóműveket nyitó hidraulikai 

rendszerből. Ekkor még nem tudhatták, hogy a tartalék rendszer sem fog 

működni. A földi irányítókkal való egyeztetés után úgy döntöttek, hogy nem 

térnek vissza a Newarki repülőtérre. Ez az általános vélemények szerint jó 

döntés volt, hiszen így nem éjszaka, hanem nappal kellett megkísérelniük a 

kényszerleszállást egy általuk jól ismert és kisebb forgalmú repülőtéren, és az 

esetleges sérültek is hazai kórházba kerültek volna. Ráadásul a repülési idő 

ugyanennyi lett volna, ha New York fölött maradnak, hiszen el kellett 

fogyasztaniuk az üzemanyagot, olvasható az Indóház magazin internetes 

kiadásában. 

A személyzet és a varsói reptér a következő órákat a hasra szállásra való 

felkészüléssel töltötte. Az esetleges rossz idő miatt egy közeli repteret is 

lezártak, hátha ott kell majd leszállniuk. Minthogy a futómű hibája a repülést 

nem zavarta, a gép menetrend szerint, nyolc óra alatt ért Varsó közelébe. Ott 

azonban kiderült, hogy a tartalék rendszerek sem tudják kinyitni a futóművet. 

A kapitány később elmondta, hogy ezerszer is megpróbálták kinyitni a 

kerekeket, de a nyitott állapotot jelző lámpa csak nem akart zöldre váltani. 

Közben a lengyel légierő F–16-os vadászgépei kívülről is megvizsgálták a 

gépet, és jelentették, hogy a kerekek tényleg nincsenek kint, a zöld jelzés 
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hiánya nem az érzékelők hibájából fakad. Nem maradt más tehát, mint a hasra 

szállás, amely előtt még egy órát köröztek Varsó fölött, hogy a maradék 

üzemanyagot is elfogyasszák. Erre a tűzveszély és a súly csökkentése miatt 

volt szükség. A Varsó térségébe érkezéskor megmaradt hét tonna kerozin 

három tonnára apadt a leszállásig. Nagyjából egy tonna vésztartaléknak mindig 

maradnia kell arra az esetre, ha nem sikerül elsőre a landolás. 

Az utasoknak mintegy fél órával a földet érés előtt szóltak, a beszámolóik 

szerint végig nyugodtak maradtak, nem tört ki hisztéria. Végül simán landolt a 

gép a tűzoltók által habbal borított 33-as kifutópályán. Tadeusz Wrona 

kapitány bevallása szerint ő már vagy ötszázszor repült ugyanezzel a Boeing–

767-essel, és még soha semmi gond nem volt a futóművel. A statisztikák 

szerint például sokkal gyakoribb, hogy egy repülő azért landol hason, mert a 

pilóták egyszerűen elfelejtik kiengedni a futóművet. 

– A pilótaképzés során már az egyedüli repülés előtt megkezdődik a 

vészhelyzetekre való felkészítés. Amikor a tanuló még csak öt-hat perces 

repüléseket, úgynevezett iskolaköröket végez, már akkor is gyakoroljuk a 

műszaki hibák esetén szükséges teendőket – mondja Horváth Péter 

oktatópilóta, aki három évtizedes oktatói pályafutása során háromszor hajtott 

végre kényszerleszállást „élesben”. – A műszaki hibát, például a motorleállást 

úgy „idézzük elő” gyakorlás közben, hogy levesszük a gázt. Ekkor elsősorban 

a repülőtérre próbálunk meg kényszerleszállást végrehajtani, ha ez nem 

sikerül, akkor mezőgazdasági művelés alatt álló területre szállunk le. 

A kényszerhelyzeti landolás technikája a géptípustól, illetve a külső 

körülményektől (időjárástól, napszaktól) függően más és más. A tanulás ideje 

alatt a vészhelyzetek gyakorlása nem meglepetésszerűen történik (ahogy az 

sok repülős filmben szerepel), hanem az oktató és a tanuló fölszállás előtt 

részletesen átbeszéli a repülési tervet. Az is meglepő lehet első hallásra, hogy 

a pilótajelöltek számítógépes szimulátorral csak az után találkoznak, hogy 

valóságos gépen már megtanultak repülni. A szimulátor ugyanis nem az 

alapvető készségek elsajátítására való, hanem az olyan körülményeket, 

eseményeket modellezik a segítségével, amelyek valóságos előállítása túl 

költséges vagy veszélyes, sőt akár lehetetlen lenne. A vészhelyzetek 

pszichológiai hatásának szimulálása különösen nehéz. 

– A pilóták a képzés első percétől fogva rengeteg pszichológiai 

szűrővizsgálaton esnek át. Nem minden beiratkozott tanulóból lesz pilóta, és 

nem minden pilótából lesz kapitány vagy oktató. A lengyel pilótaképzés 

különösen jó, hiszen részben államilag finanszírozott, így a kevésbé gazdag, 

de tehetséges gyerekek is bekerülhetnek. Mi is tanácsoltunk már el tanulót 

azért, mert a motorleállás imitálása közben pánikolt. Ha levesszük a gázt, a gép 

süllyedni kezd. Ekkor át kell vinni siklásba a repülőt, és azonnal alkalmas 

leszállóhelyet kell keresni. Ideális esetben a pilóta széllel szemben tud 

leszállni, a repülőgép sebességét ugyanis nem a földhöz, hanem a mozgó 
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levegőhöz kell viszonyítani. Ha szántóföldön kell landolnunk, fontos, hogy a 

barázdákkal párhuzamosan tegyük ezt, hiszen ellenkező esetben elakadhat 

vagy le is szakadhat a futómű gurulás közben – vázol egy lehetséges módot 

Horváth Péter. 

Néha az óceán vagy sűrűn lakott város fölött a vízre kell megkísérelni a 

kényszerleszállást, ahogy ezt a US Airways légitársaság 1549-es járata tette 

Chesley Sullenberger kapitánnyal a fedélzetén 2009 januárjában. A New 

Yorkból Charlotte-ba tartó repülőn még New York fölött műszaki hiba történt, 

és a Hudson folyóra szállt le alig néhány perces repülés után. Horváth Péter 

szerint a leszállás szakmai szempontból is remek volt. Vízre szálláskor ugyanis 

a legutolsó pillanatig a repülés erővonalában kell tartani a repülőgép orrát, a 

vizet érés előtt azonban élesen oldalra kell fordítani a repülőt. Így nem orral 

fúródik a vízbe, és nem kezd el azonnal süllyedni, hanem a szárny alsó, nagy 

felülete érinti először a felszínt, segítve a fékezést és a siklást. 

Az oktatópilóta így emlékszik kényszerleszállásaira: 

– Az egyik még tanuló koromban történt. Elromlott a repülő gázszabályzó 

rendszere, tehát vagy teljes gáz volt, vagy semmi. Végül levettem a gyújtást, 

és úgy szálltam le. Egy másik alkalommal ugyancsak műszaki hiba késztetett 

leszállásra, akkor egy tengely törött el a gépben. A harmadik 

kényszerleszállásra viszont az én hibám miatt volt szükség. Műrepülő-

figurákat gyakoroltam 1982-ben, és túl alacsonyan szálltam, nem a megfelelő 

sebességgel. Majdnem belefúródtam a földbe. 

A gépet lehozó lengyel pilóták valóban maradéktalanul teljesítették 

kötelességüket, a tragédia megakadályozásához azonban a repülőtér földi 

személyzetének, legfőképp a tűzoltóknak is profi munkát kellett végezniük. 

– A repülőtéri tűzoltók ilyenkor, az eljárásrendet követve, több részre 

osztják a problémát, és ezeken a részleteken végighaladva igyekeznek 

elhárítani a kényszerhelyzetet – mondja Jambrik Rudolf tűzoltó ezredes, a 

Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. – Ebben az esetben sok 

idő állt rendelkezésre, rendszerint ugyanis csak a leszállási manőver 

megkezdésekor derül ki, hogy gond van. 

Áttekintve a helyzetet végül úgy döntöttek, hogy beborítják a kifutópályát 

habbal. A hab feladata főként az égés megakadályozása. Bár nem nyeli el a 

hőmérsékletet, és a hasán csúszó gép súrlódását sem csökkenti jelentősen, az 

éghető részeket elzárja az égést tápláló oxigéntől, csökkentve a kigyulladás 

esélyét. A filmfelvételeken jól látszik, hogy a repülő földet súroló alkatrészei 

kissé szikráznak, lángolnak, de a tűz nem terjed át a teljes géptestre. 

– Nem is olyan régen fordult elő, hogy egy Ferihegyen landoló gép 

futóműgondolája (a behúzott futóműveket takaró fedél) leszállás közben a 

földhöz ért, és szikrákat vetett. Habszőnyegre nem volt szükség, de a megállást 

követően a kollégáim habágyúval avatkoztak be – emlékszik Jambrik Rudolf. 
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A nemzetközi légügyi hatóság előírásai szerint a reptereknek háromszoros 

biztonsági tartalékkal kell rendelkezniük a tűzoltó habképző anyagból. A 

budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren nyolc habos autó teljesít 

szolgálatot, mindegyik tartályában ezerötszáz liter habképző anyag fér el. Egy 

autó, míg kifogyasztja habképző tartályát, tizenkétezer liter vizet használ el, és 

rengeteg levegő telíti meg a buborékokat, akár több ezer négyzetméternyi 

betont is beboríthatnak vele. A teljes kifutópálya habszőnyeggel borítására 

azonban a varsói Chopin repülőtéren sem volt szükség, hiszen a súrlódási 

faktorok ismeretében kiszámítható, hogy a hasra szálló gép mekkora távolság 

után fog megállni. Bár a szerencsétlenség elkerülése a szakemberek 

lélekjelenlétén és hozzáértésén is múlt, a szerencse szerepe sem 

elhanyagolható. A száraz, napos idő a pilótákat segítette, a szélcsend és a 

fagypont feletti hőmérséklet pedig a tűzoltó hab alkalmazását tette lehetővé.  

 

2011. november 12. 
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Törleszteni kókuszdióban 
 

 

 

A karácsony előtti időszak a legtöbb ember számára nem azzal telik, hogy 

szeretteire gondolva szimbolikus ajándékokat vásárol. Sokan ilyenkor 

költik el jövedelmük jelentős részét, mintha az ajándékok ára az 

ismerősök közötti versengés tárgya lenne. Hogyan lett a karácsony a 

mértéktelen fogyasztás ünnepe? 

 

Ha azt gondolták, hogy már mindenből csináltak valóságshow-t, hát tévedtek. 

A Discovery Channel programcsaládjához tartozó, Magyarországon is fogható 

TLC csatorna egyik legújabb műsorában, a Kuponzsonglőrökben az a 

versenyzők feladata, hogy az újságokból kivágható, árengedményt biztosító 

kuponok segítségével a legtöbb árut szerezzék be a legolcsóbban. Amerikában 

a gazdasági recessziók idején válnak népszerűvé az efféle kuponok, amikor az 

emberek igyekeznek megtalálni a legjobb akciókat. Bár ezt látszólag racionális 

megfontolásból, kiadásaik csökkentése érdekében teszik, nem működhetne a 

kuponmánia, ha nem érné meg a boltoknak. Összességében így több pénzt 

költenek a vásárlók, mint ha az eredeti áron vásárolnának. Vannak, akiknél a 

kuponok hajszolása már kóros méreteket öltött. Egyesek raktárrá alakítják 

házukat, és évtizedekre elegendő készleteket halmoznak föl papírtörlőből vagy 

más háztartási kellékből, mert éppen pár fillérrel olcsóbban jutottak hozzá. 

Magyarországon kevésbé elterjedtek a kivágható kuponok, nálunk a 

hűségpontok, matricák és kupakok gyűjtése dívik. Egy évtizeddel ezelőtt 

milliók itták a cukros üdítőket hektószámra, csak hogy összegyűljön annyi 

kupak, amennyiért kaptak egy pólót a cég emblémájával. Gyakorlatilag ők 

fizettek azért, hogy reklámhordozóvá válhassanak. Ennek mai megfelelője, 

amikor a szupermarketben kis füzetecskében gyűjtik a vásárlók a matricákat. 

Ezekért nem kapnak ajándékot. Mindössze a jogot nyerik el, hogy „olcsóbban” 

(a valóságban az egyéb vásárlásaikkal együtt méregdrágán) vehessenek meg 

olyan étkészletet, edényeket, amelyeket – éppen drágaságuk okán – egyébként 

eszükbe sem jutna megvenni. 

Láthatjuk, hogy amikor az ember vásárol, gyakran olyan irracionálisan 

viselkedik, amelyre utólag, a vásárlási szituációból kilépve, maga sem tud 

magyarázatot adni. A reklámpszichológiai szakirodalom telis-tele olyan 

kísérletekkel, amikor ugyanazt a terméket egy üzlet két távoli pontján is 

kitették a polcra. Az egyik helyen olcsóbb volt, a másikon drágább, de ott 

eltéveszthetetlen táblákon hirdették, hogy akciós, és az árát még magasabb 
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összegről csökkentették. Talán már kitalálták, hogy a drágább jobban fogyott. 

Mi történik ilyenkor a józan eszünkkel? 

– A vásárlás motívumai között a korai emberek gyűjtögető életmódját és 

tárgybirtoklási késztetését is ott találjuk. Mindkettő létfontosságú volt annak 

idején, gyűjtögetéssel szereztük be élelmünket, a tárgyak pedig más tárgyak 

elkészítéséhez kellettek – mondja Miklósi Ádám, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (ELTE) etológia tanszékének vezetője. – Bizonyos tárgyak 

aztán idővel ritualizálódtak, a cserekereskedelem eszközeivé váltak. E 

biológiai késztetések hatékonyan épültek be kultúránkba, annak szinte minden 

szintjén. Belénk kódolt felső határa pedig nincs e késztetésnek, hasonlóan a 

tyúkólba beszabaduló görényhez, amely minden tyúkot megöl, hiába lakna jól 

eggyel is. Csak a külső körülmények, régen a hozzáférhető táplálék, ma pedig 

a pénz tarthatják kordában. 

A pénznek, bár látszólag nagyon régen használjuk valamilyen formáját, 

nincs igazán biológiai lenyomata öröklött viselkedésformáink között. Éppen 

ezért a legtöbb ember nem képes valóban racionális módon gondolkodni, ha 

pénzről, pláne, ha a pénz ígéretéről van szó. Könnyű szívvel veszünk föl nagy 

összegű kölcsönöket, és költjük el fizetésünket olyan javakra, amelyeket nem 

engedhetünk meg magunknak, vagy nincs is rájuk szükségünk. Miklósi példája 

szerint lehet, hogy ha nem pénzben, hanem például kókuszdióban fizetnék ki 

a kölcsönt, akkor jobban belátnánk, hogy milyen sok a kamattal növelt, 

visszafizetendő kókuszdiók mennyisége, és hogy mekkora eséllyel tudjuk azt 

előteremteni. 

A vásárlás célja tehát nem kizárólag a megvett áru birtoklásának szándéka, 

és éppen ez vele a baj. Az emberek szívesen csinálják akkor is, ha nincs 

közvetlenül szükségük újabb tárgyakra. Sőt nem is tudják felmérni saját 

szükségleteiket. Mondhatni, nincs visszacsatolás a rendszerben, tehát hiába 

várjuk, senkitől sem kapunk visszajelzést arról, hogy már eleget vásároltunk, 

és nem tudunk mit kezdeni az újabb és újabb termékekkel. A tárgyak nemcsak 

értékközvetítő eszközként ritualizálódhatnak, de felismerhető 

jellegzetességeik a birtokos társadalmi státusáról is tájékoztathatnak másokat. 

Ha valaki láthatóan drágább ruhákat hord társainál, tudható róla, hogy 

bővelkedik anyagi javakban, és ezt szereti mások tudtára hozni. 

A reklámok nem is mindig közvetlenül a tárgy megvásárlásának és 

birtoklásának vágyát igyekeznek felkelteni az emberekben. Sokkal 

cselesebbek ennél. 

– Csinos nőkkel férfiaknak bármit el lehet adni. A nő látványa 

figyelemfelkeltő a férfiak számára, a mellé helyezett tárgyak iránti igénye 

pedig szinte észrevétlenül alakul ki, hiszen azok birtoklása összekapcsolódik 

elméjében a nő birtoklásával – folytatja Miklósi Ádám. – A termékek úgymond 

versengenek a vevőkért, így az ő szempontjukból is megközelíthetjük a 

kérdést. Ebben a versenyben az a tárgy lesz a győztes, amelyik jobban 
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kihasználja a vásárló eleve meglévő preferenciáit. Olyan ez, mint amikor a 

paraziták versenyeznek a gazdaállatért. 

Kevesen vagyunk, akik, ha írtunk is bevásárlólistát a boltba indulás előtt, 

csak a listán szereplő árucikkekkel távozunk az üzletből. A felindulásszerű 

vásárlásokra a boltban is ráerősítenek a kikerülhetetlen áruhalmokkal és az 

eltéveszthetetlen, színes, villódzó feliratokkal. Pedig nyugodtan mondhatnánk 

nemet is. Vannak, akiknél a nem tervezett vásárlások rendszeresen 

visszatérnek. Szélsőséges esetben e szokás már pszichés betegségként 

értelmezhető, hiszen ők a depressziójukat, szorongásaikat vásárlással 

próbálják földolgozni, mintegy menekülésképpen. Nem ritka, hogy ez 

következményekkel jár: eladósodnak, társas kapcsolataik elszegényednek. 

– Mindannyian érdeklődünk az újdonság, a szép dolgok iránt, és szeretjük 

magunkat megjutalmazni. Egy hirtelen megtetszett árucikk megvétele éppen 

ezt a célt szolgálja. Általában ez ártalmatlan cselekedet. Néhányan azonban azt 

gondolják e vásárlásokról, hogy ezzel kezelni tudják belső problémáikat – 

válaszolta kérdésünkre Kun Bernadette, az ELTE klinikai pszichológia és 

addiktológia tanszékének munkatársa. – Azáltal például, hogy drága, márkás 

ruhákat hordanak, úgy vélhetik, hogy önmaguk is értékesebbé válnak. Ők a 

kényszeres vásárlók. 

Persze a szkeptikusok szerint kényszeres vásárlás betegségként nem is 

létezik, hanem csak mértéktelenül költekező emberek vannak, akikben a 

pszichiáterek újabb fogyasztói csoportot látnak. Magyarországon is folyt 

azonban olyan kutatás, amely tudományos módszerekkel igyekezett felmérni, 

hogy hányan boltkórosak valójában közülünk. 

– Országos kutatást végeztünk, amelyben nemcsak a kémiai szerektől való 

függőség, de a viselkedési függőségek, így a kényszeres vásárlás elterjedtségét 

is mértük a magyar társadalomban. A résztvevők kérdőíveket töltöttek ki, és 

eredményül azt kaptuk, hogy a lakosság egy százaléka kényszeres vásárló – 

mondja Kun Bernadette, aki a Budapesti Corvinus Egyetem és az ELTE 

együttműködésében folytatott felmérés egyik munkatársa volt. – Attól lesz 

valaki kényszeres vásárló, hogy gyakrabban vásárol, mint kellene, és olyan 

termékeket vesz meg, amelyekre nincs szüksége. Persze ez valamilyen 

mértékben mindenkire igaz, de a mögötte húzódó pszichológiai tényezők 

kényszeressé teszik ezt a viselkedést. Nem azért vásárolnak ezek az emberek, 

mert hirtelen megtetszett nekik valami. Számukra ez megküzdési eszköz. 

A kereskedelem számára a karácsonyt megelőző hetek hagyományosan – 

még gazdasági válság idején is – a legfontosabb időszakot jelentik. Ilyenkor az 

egyébként takarékoskodó emberek is hajlamosak kinyitni a pénztárcájukat, és 

ajándékokat vásárolnak ismerőseiknek vagy, ahogy az egyre inkább terjed, 

saját maguknak. Azok pedig, akik egyébként is hajlamosak a költekezésre, az 

év vége felé tényleg a lovak közé dobják a gyeplőt. A kényszeres vásárlók 

számára, minthogy náluk a vásárlás aktusa biztosítja a belső konfliktusok 
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látszólagos megoldását, végső soron mindegy is, hogy a megvett termékekkel 

végül mi történik. 

– Karácsony közeledtével a vásárlásra buzdító külső ingerek, a plázák 

csillogása, a médiában látott reklámok még intenzívebbé válnak – mondja Kun 

Bernadette. – A kényszeres vásárlás szempontjából is veszélyeztetettebb, belső 

problémákkal küzdő emberek fogékonyabbak e külső ingerekre. 

Az ajándékozási célú vásárlás az egészségesnek mondható emberek 

körében mégsem értelmezhető az emberek gyűjtögető és tárgybirtoklási 

szenvedélye kijelölte keretek között, hiszen a megvett áru nagy részét 

továbbadják. 

– Az ajándékozás a vagyon, végső soron pedig az energia újraelosztása. 

Jellemzően családtagjainkat és közeli ismerőseinket ajándékozzuk meg, és ezt 

nem ok nélkül tesszük. A családon kívüli ajándékozás afféle szerepet tölt be az 

emberi csoportban, mint a majmok kölcsönös kurkászása: olyan viszonozandó 

szívesség, amely megerősíti a szociális kapcsolatokat – tartja Miklósi Ádám. – 

Ebből adódhatnak feszültségek is. Ha valaki aránytalanul nagy ajándékot kap 

például egy kollégájától, elkezd azon gondolkodni, hogy mit kér majd az illető 

cserébe. 

 

2011. december 10. 
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Shamu stressze 
 

 

 

Bár időről időre baleset éri a kiképzőket, és a fogva tartott kardszárnyú 

delfinek jóval korábban pusztulnak el, mint vadon élő társaik, a 

delfinshow-k népszerűsége töretlennek látszik. Állatkínzás pénzéhségből, 

vagy a gyerekek élethosszig tartó természetszeretetét megalapozó 

felejthetetlen élmény? A helyes válasz a kettő között lehet. 

 

Félig megtelik a nézőtér a San Diegó-i Sea World delfináriumban az esős hétfő 

délelőtt dacára is. Az emberek a park sztárjára, Shamura várnak. Ő rutinos 

fellépőhöz illően pontosan akkor robban ki a vízből, amikor a fanfárokkal 

kísért felvezető videobejátszás véget ér, és a porondmester bejelenti: 

„Hölgyeim és uraim: Shamu!” A gyilkos bálna (latin nevén: Orcinus orca) 

kisiklik a vízből a színpadra, és mintha tényleg mosollyal és bólogatással 

üdvözölné a nézőket, akik a lassan felhőszakadássá erősödő esőben is 

kitartanak. Ezután a filmekben megszokott mutatványok következnek. A 

kardszárnyú delfinek egymás mellett úsznak körbe-körbe a medencében, 

parancsszóra váltanak testhelyzetet, és ugranak ki a vízből. Valóban 

elképesztő, amint a hatméteres, négy-öt tonnás állat teljes teste kiemelkedik a 

vízből, majd szaltózik a levegőben. A műsorvezető tájékoztatja az amúgy is 

bőrig ázott embereket, hogy hova üljön az, aki szeretné, ha lefröcskölné 

Shamu, de ehhez most senkinek sincs kedve, legyen bármilyen enyhe a tizenöt 

fokos dél-kaliforniai december. 

Kétségtelenül látványos a show, főként azok számára, akik eddig csak 

televízióban láttak efféle állatokat. A Sea World (tengeri világ) elnevezésű 

parkok és társaik (amelyek részben vízi állatkertek, nagyobb részben pedig 

kisgyermekeket megcélzó vidámparkok) megítélése azonban korántsem 

ellentmondásoktól mentes. Sokak szerint a cetfélék (a különféle delfinek) 

fogva tartása egyszerű kínzás, és be kellene tiltani. Persze az állatvédők 

minden állatkertet elítélnek, és semmilyen állat fogságban tartását nem 

fogadják el, a delfinek esetében azonban érveiket tudományos bizonyítékokkal 

próbálják alátámasztani. Egyesek odáig mennek, hogy a cetfélék olyan 

intelligensek, hogy bizonyos értelemben személyeknek tekintendők, így 

emberi jogaik vannak, törvénytelen hát őket akaratuk ellenére rabságban 

tartani. Az efféle kampányok mindig is a média kedvencei voltak. A 

kilencvenes évek elején a Szabadítsátok ki Willyt! című film hatalmas siker 

lett, a főszereplő, a szeretetre méltó kardszárnyú delfin pedig végül menekült 
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a pénzéhes emberek karmai közül. Kérdés azonban, hogy a valóságban milyen 

ezeknek az állatoknak a soruk, és tényleg annyira szeretik-e az embert. 

A gyilkos bálnák befogása és fogságban tartása nem nevezhető tökéletes 

sikertörténetnek. Az elsőt 1961-ben fogták ki az északi Csendes-óceánból, de 

képtelen volt feldolgozni a stresszt, folyton nekiúszott a medence falának, és 

másnap elpusztult. Három évvel később Vancouverben mutatták be a második 

példányt, Moby Dollt, három hónap múltán azonban ez a bálna is meghalt. Az 

első kardszárnyú delfin, amelyik évekkel túlélte a befogás megpróbáltatásait, 

Shamu volt. Neve nem a Sámuel becézett formája, hanem egy másik gyilkos 

bálna, a hím Namu nevéből ered, hiszen az ő párjának szánták a nőstény 

Shamut. Bár a jelenleg futó show csillaga is Shamu, valójában ez a név mára 

a Sea World parkok védjegyévé vált. Az eredeti Shamu ugyanis 1971-ben 

elpusztult, miután elkapta az egyik kiképző lábát, magával vonszolta a vízbe, 

ezért kivették a műsorból. Azóta mindig újabb állatot neveznek ki Shamunak. 

Most hét gyilkos bálnát tartanak San Diegóban, így ott él a világ 

delfináriumaiban található kardszárnyú delfinek hatoda. A kilencvenes 

években jelentősen csökkent a tengerekből kifogott egyedek száma, mert egyre 

sikeresebbek lettek a tenyésztési programok. Ma már a fellépő orcák negyven 

százaléka fogságban született. Bár a születésüktől medencében nevelkedett 

bálnák tartását kevesebb kritika éri (hiszen nekik nem kellett átélniük a befogás 

kínjait, és általuk a vadon élő populáció mérete sem csökken), egészségi 

állapotuk nem jobb, mint vadon született társaiké. A tápláléklánc alsóbb 

szintjein elhelyezkedő állatkerti állatok általában jobb kondícióban vannak, 

mint ha a természetben élnének, így gyakran tovább élnek azoknál. A 

csúcsragadozó cetféléknél nem ez a helyzet. Noha a Sea World illetékesei a 

hátúszók lekonyulását (ami a fogságban tartott hímek nagy részénél, így a San 

Diegóban fellépőknél is tapasztalható) természetes jelenségként értékelik, az 

állatvédők és sok tengerbiológus szerint ez a betegség jele. A fogságban élő 

állatok általában elpusztulnak húszas éveikben, szemben az ötven évet megérő 

vadon élő nőstényekkel és a harmincas hímekkel. 

Miért pusztulnak el fogságban az orcák? Az általános vélekedés szerint 

ennek oka nem fertőzés vagy alultápláltság, hiszen állatorvosok és ápolók 

egész hada próbál vigyázni a delfinárium e legdrágább befektetéseire. Árukat 

a legszigorúbb üzleti titokként kezelik. Az egyetlen nyilvánosságra került 

vételár a kilencvenes évek közepéről származik. Akkor 875 ezer dollárt fizetett 

a Sea World egyetlen állatért. Mára bőven egymillió dollár fölé (akár több 

százmillió forintra) emelkedhetett az értékük. 

Ezek az állatok túl intelligensek ahhoz, hogy elviseljék a bezártságot. A 

természetben kiterjedt csoportokban élnek, ahol a csoporttagok jól ismerik 

egymást, általában rokonok, és kapcsolataik bonyolult viselkedésformák útján 

alakulnak ki. Amikor bekerülnek a medencébe (amely a vízen kívül semmiben 

sem hasonlít természetes élőhelyükhöz), az ott élő állatok idegenek számukra, 
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a beilleszkedés, ha egyáltalán sikerül, hatalmas stresszel jár. A tengerben napi 

százhatvan kilométert is úsznak ezek az állatok, erre egy állatkertben semmi 

esélyük. A fogság hatásai nyomon követhetők a gyilkos bálnák agyában is. 

Sokan a stresszel magyarázzák a fogságban tartott gyilkos bálnákkal 

kapcsolatban felmerülő másik problémát, nevezetesen az emberrel szembeni 

támadásokat is. A Tilikum nevű harmincéves hím, amely jelenleg is fellép az 

orlandói Sea World parkban, már három ember halálát okozta. 1991-ben egy 

kiképzőnő megcsúszott, és véletlenül beleesett az akkor még emberrel nem 

dolgozó Tilikum medencéjébe. A bálna addig játszott vele, míg a tréner 

megfulladt. Nyolc évvel később egy látogató bújt el a parkban záróra idején, 

majd betört Tilikum pihenőhelyére, és bemászott a medencébe. Megfulladt, 

testét másnap reggel találták meg. A harmadik haláleset tavaly történt, a hír 

pedig bejárta a világot. A negyvenéves Dawn Brancheau kiképzőt az egyik 

show végén rántotta magával a víz alá, és nem engedte el, míg meg nem fulladt. 

A többi alkalmazott hiába próbálta étellel, játékkal elterelni a figyelmét. A park 

egy évig zárva volt, március óta azonban újra működik. Tilikum is föllép, bár 

a kiképzők nem merészkednek a közelébe. E haláleset előtt alig két hónappal 

halt meg egy másik kiképző, Alexis Martinez a Tenerifén lévő Loro parkban 

hasonló körülmények között. Az állatvédők szerint a Sea World azért 

ragaszkodik Tilikum megtartásához, mert fedező bikaként rengeteg pénzt hoz 

a konyhára. Eddig tizenhárom utóda született, közülük tíz ma is él. 

A Discovery Channel honlapjának elemzése felveti, hogy nem feltétlenül 

kell a stresszre fogni a támadásokat, hiszen nem véletlenül hívják ezeket az 

állatokat gyilkos bálnáknak. Senki sem lepődne meg azon, ha a 

jegesmedvékkel, tigrisekkel vagy cápákkal játszadozó embereket megölnék 

ezek a ragadozók. A delfineket (tekintet nélkül a fajtájukra) azonban különös 

szimpátia övezi a legtöbb kultúrában. Intelligenciájuk okán az ember irányába 

mutatott jó szándékot feltételeznek róluk, gyakran felfelé görbülő szájzugukat 

is mosolyként értékelik. Míg a palackorrú delfinek valóban nem agresszívak 

az emberrel szemben, ez nem mondható el kardszárnyú rokonaikról. A 

közkeletű tévhitek miatt okozhattak annak idején hatalmas szenzációt a David 

Attenborough Az élet megpróbáltatásai című természetfilm-sorozatában 

bemutatott, fókák testét dobáló gyilkos bálnákat ábrázoló felvételek. 

Egy ragadozó állattól, legyen bármennyire intelligens, nem lehet zokon 

venni, ha öröklött késztetéseinek engedve ragadozóként lép fel egy prédának 

vagy játékszernek tűnő kisebb élőlénnyel, például emberrel szemben. Így józan 

ember nem is vádolja őket gonoszsággal, maradnak hát a delfináriumok, 

amelyek a busás haszon reményében kizsákmányolják az állatokat, és 

kockáztatják alkalmazottaik életét. Mégsem lehet egyértelműen elítélni a 

cetfélék fogságban tartását, hiszen sok ember csak így láthatja ezeket az 

állatokat. A San Diegó-i show-t megnéző gyerekek láthatóan el voltak ámulva 

a látványosságtól. Hogy az efféle élmények hatására egész életükben 
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érdeklődnek-e majd a tengeri élővilág és annak megóvása iránt, az kérdéses. A 

parkok persze ezt hangsúlyozzák, magukat oktatási intézményként beállítva, 

független kutatást a delfináriumok valós nevelő értékéről azonban nem 

találtunk. 

Olykor az ellenkező oldal motivációja is megkérdőjelezhető. Sok bálnavédő 

egyesület, miközben a kardszárnyú delfinek szabadon engedését követeli, 

elárulja az érdeklődőknek, hogy orcákat máshol is lehet ám látni. Csak egy 

kattintás a honlapon, és máris jelentkezhetünk az egyesület saját, 

természetesen nem ingyenes bálnanéző hajótúráira.  

 

2011. december 31. 
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Hangutánzók 
 

 

 

Ha nem tudják, hogy Stradivarit vagy Guarnerit hallanak, a hegedűsök 

gyakran szebbnek ítélik a modern mesterhegedűk hangját. Legenda 

csupán a hegedűkészítés aranykorából, a XVII–XVIII. századból 

származó hangszerek kultusza, vagy a legújabb kori mesterek értek föl 

elődeikhez? 

 

Nem gondolom, hogy a hangszerekben bármiféle titok van. A titok csak az 

emberek tudatában létezik – idézte Claudia Fritzet, a párizsi egyetem 

munkatársát a The New York Times. E megállapítás azért meglepő, mert a 

világ legjobbnak tartott hegedűiről, Antonio Stradivari két hangszeréről és 

kortársa, Andrea Guarneri egy hegedűjéről, valamint a napjainkban készített 

legjobb hegedűkről van szó. Fritz profi hegedűsöket kért meg arra, hogy 

játszanak e három hangszeren és három új mesterhegedűn is. Szemüket 

letakarták, nehogy előítéleteik befolyásolják hallásukat. A teszt végén ki kellett 

választaniuk, hogy melyik hegedű hangját találták a legszebbnek. 

Meglepetésre a huszonegy hegedűsből csak nyolc választotta az antik 

darabokat, tehát a legjobb új hegedűk hangja legalábbis összemérhető, ha nem 

jobb, mint híres társaiké. 

Még ha Fritz véleménye meglehetősen egyoldalúnak tűnik is, 

eredményeiből nyilvánvaló, hogy ma sem lehetetlen elérni a cremonai hegedűk 

színvonalát. De mi volt Stradivari titka, miért az ő hangszereit tekintik a világ 

legjobb hegedűinek? 

– Stradivari idejében egy másik hegedűkészítő, Niccolo Amati hangszerei 

híresebbek és drágábbak voltak az övéinél. Azok úgy hatvan év alatt értek be, 

szebb lett a hangjuk. Az érés folyamatát nem értjük igazán, talán a rezgés 

hatására megváltozik a fa struktúrája, és száradás közben veszít is a súlyából – 

mondja Pap János akusztikus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

alkotóművészeti és zeneelméleti ismeretek tanszékének docense. – A titka 

talán a hegedűk méretének megnövelése, illetve a plasztika, tehát a tető és a 

hát domborúságának csökkentése volt. Ettől hangosabb lett a hangszer, ami 

akkor lett fontos, amikor a hegedűkoncerteket már nem kamaratermekben, 

hanem nagy csarnokokban vagy a szabadban tartották. Persze a hely 

akusztikája is sokat számít. Mindig azt mondom a tanítványaimnak, hogy 

hegedűt katedrálisban kell eladni és az utcán kell venni. 

Stradivari valóban jó hegedűket készített, de kortársai között sokan akadtak, 

akik hasonlóan nagyszerű mesterei voltak a hangszerkészítésnek. Hírnevét 
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valószínűleg az is öregbíthette az évszázadok során, hogy rengeteg, 

ezeregyszáz-ezerkétszáz hegedűt készített, amelyek fele fenn is maradt. 

Kérdés, hogy az eltűnt példányok véletlenül vesztek el, vagy nem volt olyan jó 

a minőségük, hogy érdemesnek találják megőrizni őket. Hangjuk szépségét 

sem könnyű objektív módszerekkel megítélni. 

A múlt század hatvanas éveitől kezdve számos akusztikai mérést végeztek 

a híres hegedűkön. Azt próbálták meghatározni, hogy miben különbözik a 

rezgésük szegényesebb hangú társaikétól. A vizsgálatokból kitűnt, hogy 

vannak olyan gyári, tehát tömeggyártásban készült hegedűk is (mintegy nyolc 

százalékuk), amelyek, ha rezgésbe hozzák őket, a megfelelő hangot bocsátják 

ki. A régi, jellemzően Itáliában készített és ma csodálatos hangúnak tartott 

hegedűkről kiderült, hogy a magas hangtartományban, 5000 hertz fölött 

gyengül a rezgésük, így hangjuk hasonló az emberi beszédhanghoz. A mély 

regiszterekben viszont jól szólnak, így azon a területen erősek ezek a 

hangszerek, ahol az átlagos hegedűk gyengébbek. Ugyancsak halkabban 

szólnak rajtuk az 1200–1800 hertz közötti frekvenciájú hangok, így csengésük 

különösen hasonlít a kevéssé nazális olasz nyelvhez. Ezzel ellentétben a 

nazálisabb francia nyelvű területeken azokat a hegedűket tartották szépen 

szólóknak, amelyek ebben a tartományban hangosabbak voltak. Mára az itáliai 

vonal vált szinte egyeduralkodóvá. A nyitott, zengő hangokat keresik a 

zenerajongók, így lettek az ott készített hegedűk „definíció szerint” a legjobbak 

a világon. 

A Stradivari név olyannyira közismert még a laikusok körében is, hogy 

minden velük kapcsolatos történésnek hírértéke van. Nem csoda, hogy számos 

kutató vizsgálta őket. Többen a tökéletes hangzás prototípusainak tekintették e 

hangszereket, amelyeket csak le kell másolnunk, hogy hangjukat is 

reprodukálhassuk. 

– Különleges faszerkezet szükséges ahhoz, hogy egy hegedű erősen szóljon 

a basszus tartományban is. Bár a lemez vékonyításával is lehet mélyíteni a 

hangszer hangját, ettől a hegedű sérülékennyé válik. A korabeli faszerkezet 

lényeges volt, manapság azonban lehetetlen ugyanolyan fát találni, amilyenből 

Stradivari dolgozott. Hiába megyünk el akár ugyanabba az erdőbe, az 

Alpokban lévő Val di Fiemmébe – tartja Pap János. – Akkoriban még tartott a 

kis jégkorszaknak nevezett hidegebb éghajlatú periódus, ami miatt a fák 

lassabban nőttek, évgyűrűik egyenletesebben helyezkedtek el. De ez sem 

lehetett elegendő, hiszen nem minden abból az időből való hegedű szól ilyen 

jó hangon. 

Cremona különleges éghajlata is szerepet játszhatott abban, hogy a város 

neve összeforrt a hegedűkészítéssel. A Pó és a tenger közelsége miatt nagy ott 

a páratartalom, ami a fa lassabb kiszáradását eredményezte. Az elkészült 

hegedűket a műhelyben vagy padlásokon felakasztva szárították. Pap János 

szerint a hegedű csigája is azért csiga alakú, hogy könnyebben fel lehessen 
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akasztani szárításkor. A szárítópadlásokba csak a hajnali és az esti nap sütött 

be, így kímélték az új hangszereket a perzselő déli napsütéstől. 

A híres hegedűket mindig is próbálták másolni. A másolatok egy része 

hamisítás volt, minthogy készítőik antik hangszerként próbálták értékesíteni 

őket. Az előző századfordulón a magyar hegedűkészítők kezei közül is számos 

„Stradivari” került ki, amelyeket igen jónak tartottak egész Európában. Ez 

elismerés, még ha bűncselekményről van is szó, hiszen hiába néz ki egy hegedű 

Stradivarinak, ha nem szól úgy, és nem tudja megtéveszteni a zenében járatos 

vevőket, fabatkát sem ér. A modern technológia a hegedűk másolását is 

forradalmasította. A nem invazív (tehát a mintában kárt nem tévő) képalkotó 

eljárások, például a komputertomográfia (CT) és a számítógép vezérelte 

marógépek a legapróbb részletekig képesek lemásolni bármilyen tárgyat. 

Steven Sirr, a minnesotai egyetem radiológusa – több hegedűkészítővel 

együttműködve – CT-felvételeket készített Stradivari 1704-ben készített Betts 

elnevezésű hegedűjéről. A rétegfelvételeket aztán térbeli modellé illesztették 

össze, és a hegedű alkatrészeit ezek alapján faragták ki. A kutatók állítása 

szerint még az évszázadok óta száradó hegedű apró hajszálrepedéseit is 

figyelembe vették. Az elkészült alkatrészeket kézzel, hagyományos úton 

illesztették össze, majd lakkozták le. Az elkészült hegedű hangja állítólag 

nagyon hasonlít az eredetiére. 

Az alak lemásolása azonban nem feltétlenül elegendő a hangzás 

megismétléséhez. 

– Ha másolni akarunk egy hangszert, figyelembe kell vennünk az alakját, a 

sűrűségét, a merevségét és a csillapítását. Ez utóbbitól a berezgés és a 

lecsengés időtartama függ. Hiába utánozzuk például a hegedű méreteit, ha a 

többi paramétert figyelmen kívül hagyjuk, a hang még csak hasonlítani sem 

fog az eredetiére – fejezi ki szkepszisét Pap János. – Sokan a lakkozást tartják 

kulcsfontosságúnak, amely konzerválta, de meg is változtathatta a fa rezgési 

tulajdonságait az évszázadok során. Mások úgy vélik, hogy a lakk nem 

különböztette meg Stradivari hangszereit a kortársakéitól, mert szinte 

mindenki ugyanolyan lakkot használt. 

Egy francia kutatócsoport öt Stradivari-hegedűből vett anyagmintákat, és 

úgy találták, hogy teljesen átlagos lakkot használt. Bár korabeli receptek nem 

maradtak fenn, a mester egyik levelében arról ír, hogy ha mennek a patikushoz, 

akkor az edény tetejéről merjék a lakkot, ne az aljáról. Ott a lakkban lévő 

szilárd szemcsék kisebbek, mint alul. Arról csak elméletek vannak, hogy ennek 

van-e bármilyen szerepe a hangzásban. A kutatók hajlamosak túlhangsúlyozni 

saját tudományterületük jelentőségét a többi rovására. A kémikusok az 

anyagot, a fizikusok a szerkezetet tartják fontosnak. 

Minthogy az új teszteken a modern hegedűk nem maradtak el a régi itáliai 

hangszerektől, felmerül a kérdés, hogy van-e értelme másolni őket. 
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– A hegedűkészítők empirikus akusztikusok voltak. Rengeteg hangszert 

építettek, kísérleteztek, és megjegyezték a változatok hangjait. Remek 

hangmemóriájuk lehetett. De nagyon valószínű, hogy frissen készített 

hegedűik nem úgy szóltak, ahogy manapság – mondja Pap János. – Ezért 

értelmetlen, hogy a világ ugyanezt a hangzást várja el a modern hegedűktől. 

Még ha egy másolat hangja most hasonlít is a modellhez, korántsem biztos, 

hogy száz év múlva is fog. Nem a hegedűt, hanem a hangját kell lemásolni. A 

manapság sikeres hangszerépítők a fizikai jellemzők változtatásával tudatosan 

alakítják a hegedűk hangját, és nem igyekeznek újraalkotni egy Stradivarit.  

 

2012. január 21. 
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Tódor sandít 
 

 

 

Hasonlóan a féléves kisbabákhoz, a kutyák csak akkor követik az eléjük 

álló ember tekintetét, ha erre felhívják a figyelmüket. A felfedezéssel 

világhírűvé lett magyar etológusok szerint ez a jellegzetesség mégis sok 

mindent elárul a kutyák gondolkodásáról. 

 

Láthatóan nem először jött Tódor az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

(ELTE) etológia tanszékére. Kapásból felismeri a földre helyezett számítógép-

monitort és az elé tett fekete készüléket. A border collie lefekszik gazdája elé 

a földre, és várja a mozit. Nem is kell sokat várnia, a képernyőn csakhamar 

feltűnik egy lány, két oldalán két virágcserép. Miután hangjelzés vonja a kutya 

figyelmét a képernyőre, a lány vagy „ránéz” a kutyára és üdvözli, vagy nem, 

majd elfordítja a fejét az egyik cserép felé. 

Kívülálló számára nagyjából ennyiből áll a kísérlet, amely az utóbbi 

napokban bejárta a világsajtót. Hogy valójában mi történik, azt jobban 

megérthetjük, ha tudjuk, hogy a monitor elé helyezett készülék egy 

szemmozgást követni képes eszköz (elterjedt angol nevén: eye-tracker), a 

kísérlet pedig a kutya tekintetének követésén alapszik. A sajtó érdeklődését 

részben ez a körülmény magyarázhatja, hiszen eddig jószerivel csak kalodába 

szíjazott majmokon végeztek hasonló kísérletet. 

Bár maga a teszt alig pár percet vesz igénybe, a kutatás igencsak időigényes 

volt. 

– Három évvel ezelőtt kezdtük ezeket a vizsgálatokat. Az első fél év a 

módszer kidolgozásával ment el, majd másfél évig teszteltük a kutyákat. A 

tanulmányt egy éve adtuk be a folyóiratnak, a szerkesztők pedig nemrég 

fogadták el – mondja Gergely Anna, az ELTE etológia tanszékének doktori 

ösztöndíjas hallgatója, miután levetítette a videofilmet Tódornak. – A 

szemkövető technika hosszas tesztelésére azért volt szükség, mert mi 

vizsgáltuk a világon először a kutyák kognitív [gondolkodásbeli] képességeit 

ezzel a módszerrel. Méghozzá oly módon, hogy a kutya kísérlet közben nincs 

korlátozva mozgásában, teljesen szabadon fekszik, és nem szerelünk semmit a 

fejére. Több mint hetven kutyát teszteltünk összesen. 

Módszertani jelentőségén túl a kutatás eredményei alapján fény derült a 

kutyák eddig nem ismert, meglepően emberszerű viselkedésére is. 

– A kísérlet ötletét egy csecsemővizsgálat adta, amelyet hasonló, 

szemmozgást követő berendezéssel végeztek. Ebből az derült ki, hogy a baba 

hat és fél hónapos korban csak akkor követi az ember tekintetének irányát, ha 
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az illető előzőleg kifejezte kommunikációs szándékát, tehát ránéz és nevén 

szólítja – mondja Topál József, a Magyar Tudományos Akadémia 

Természettudományi Kutatóközpontja kognitív idegtudományi és 

pszichológiai intézetének munkatársa. – Ez azért volt fontos eredmény, mert 

sokan azt gondolták, hogy a tekintetkövetés, amely gyakori viselkedésük a 

társas életet élő állatfajoknak, az embernél is automatikusan történik. Nem 

kommunikációs aktus tehát, csupán a másik viselkedésének kihasználása. 

Ám a csecsemők teszteléséből nyilvánvaló lett, hogy a kommunikációs 

szándék kifejezése (tudományos kifejezéssel: az osztenzív jelzés) módosítja a 

gyerekek tekintetkövető hajlandóságát. Topál Józsefben és munkatársaiban 

ezen eredmények alapján felvetődött, hogy ha a csecsemőknél ez a viselkedés 

már ilyen korai életkorban megjelenik (tehát feltételezhetően nem kellenek 

hozzá túlzottan fejlett gondolkodási képességek), akkor talán a más tekintetben 

is csecsemőszerűen viselkedő kutyákban is működik. 

Az eredmények igazolták várakozásaikat, hiszen a kutyák is csak akkor 

követték az ember tekintetét, ha előtte megszólították őket. Eltérések is voltak 

a hat és fél hónapos gyerekek tekintetkövetésétől. Topál szerint a kutyák 

inkább a fiatalabb, öt hónapos csecsemőkhöz hasonlóan viselkedtek. 

Szükségük volt ugyanis néhány másodpercre, mielőtt „megtalálták” volna, 

hogy hova nézett a videofelvételen látott lány. Ugyanígy jártak el az öt hónapos 

babák: látták, hogy oldalra néz az ember, és agyuk elkezdte földolgozni a látott 

információt. Ezalatt szemük nem követte a tekintetet, hanem látszólag 

céltalanul ide-oda cikázott. Majd, amikor megértették, hogy ebben a 

helyzetben érdemes oda nézni, ahová a bemutatón szereplő lány, maguk is 

követték tekintetének irányát. A gyerekek ezt a gondolkodásbeli lépést alig egy 

hónappal később már egy szempillantás alatt elvégzik, a kutyák azonban egész 

életükben ezen a szinten maradnak. A kisbabák számára nagy nehézség, hogy 

a korai életszakaszukban rájuk zúduló felmérhetetlen mennyiségű 

információból az igazán fontosakra figyeljenek, hiszen agyi kapacitásuk 

ilyenkor még igencsak véges. Ebben segíti őket a szándékkifejező jelzések 

nem túlságosan bonyolult mechanizmusa. 

Az etológusok és a fejlődéspszichológusok számos kísérletet végeznek, 

amelyekben azt vizsgálják, hogyan viselkednek hasonló élethelyzetben 

csecsemők és kutyák. E vizsgálatok eredményeként sokszor meghatározzák, 

hogy ha az adott viselkedést nézzük, akkor a kutya értelmi képességei hány 

éves vagy hónapos emberével vethetők össze. (Topál József és munkatársai 

egy korábbi vizsgálatáról, amelynek eredményeit két külön cikkben közölte a 

világ talán legfontosabb tudományos folyóirata, a Science, már írtunk: A, nem 

B. Magyar Nemzet Magazin, 2008. november 8., az interneten: 

Tinyurl.com/7yumgeq.) De miért fontos összehasonlítani a kutyák és a 

kisgyermekek képességeit? 
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– Nem határozhatjuk meg egyértelműen, hogy a kutyák kognitív képességei 

milyen korú csecsemőével hozhatók párhuzamba, ugyanis más és más 

eredményt kapunk, ha különböző képességeket vizsgálunk. Ezért azt szoktuk 

mondani, hogy nullától kétéves korig terjedhet ez az életkori periódus. Az 

általunk vizsgált jellegzetességek nagy részét humánspecifikusnak, azaz csak 

az emberre jellemzőnek gondolták korábban, hiszen más fajoknál nem 

ismertek az állatvilágban. A kutya azonban kivételes – mondja Topál József. 

A kutya, emberhez kötődő életmódja okán, az etológus szerint jó modellje 

lehet az emberi evolúciónak. Társas viselkedése számos tekintetben a 

miénkhez hasonló, hiszen az egész faj az emberi közösségben való léthez 

alkalmazkodott. Más társas életet élő fajok, ha meglátnak valamilyen érdekes 

tárgyat vagy ízletesnek ígérkező táplálékot, inkább rejteni igyekeznek 

tekintetüket figyelő társaik elől, hiszen azok rögtön lecsapnának a célpontra. 

– Bár a főemlősök, tehát a majmok is követik a másik tekintetét, náluk sem 

függ ez a viselkedés a társ figyelemfelhívó jelzéseitől. Az emberré válás során 

fontos lehetett ez a képesség, hiszen ez az egyik kulcseleme a kulturális tudás 

átadásának. 

Évszázados vágya sok kutatónak, hogy pontosan rögzíthesse a vizsgált 

emberek szemmozgását, tekintetük irányát. Bár a múltban főként a 

pszichológusok érdeklődtek e magatartás iránt, az utóbbi években az etológiai 

vizsgálatok is terjedőben vannak. A kísérletek eredményeit néha meglepően 

gyakorlati célokra használják. Sokszor arra kérik a résztvevőket, hogy 

böngésszenek át egy honlapot, vagy lapozgassanak egy újságot, miközben 

figyelik szemmozgásukat. Ahova sokat néznek az emberek, az a terület értékes 

lesz a hirdetők számára, hiszen reklámjuk jó eséllyel az olvasók szeme elé 

kerül. A cikk írója Angliában részt vett egy kísérletben, ahol arra kérték, hogy 

illessze fejét egy meglehetősen kényelmetlen keretbe. Mindkét szemére 

kamerát irányítottak néhány centiméter távolságból. Így kellett végignéznie 

egy gabonapehely reklámját, benne a jól ismert joviális tigrissel. Mindezért öt 

fontot fizettek. A tekintetkövető vizsgálatok lehetőségeit sokáig a fejletlen 

technológia korlátozta. Kezdetben az alany szemét figyelve a pszichológusok 

szorgosan jegyzetelték, hogy (szerintük) hova néz éppen. 1879-ben Louis Javal 

francia szemész felfedezte, hogy az emberek tekintete olvasás közben nem 

folyamatosan halad a szövegben, hanem meg-megáll, majd hirtelen 

továbbugrik. 

Később filmre rögzítették az alanyok szemmozgását, miközben gyakran a 

kamera elé helyezett üvegre írt szöveget olvastak vagy ábrát tanulmányoztak. 

A tekintetkövetés forradalma azonban a számítástechnika fejlődésével 

következett be, hiszen a mai „eye-trackerek” adatai szinte csak komputer 

segítségével értelmezhetők. Közöttük találunk kontaktlencsére emlékeztető 

vékony műanyag fóliát, amelyet közvetlenül a szembogárra kell illeszteni, de 

a szemmozgató izmok elektromos aktivitását érzékelő elektródákat is. 
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A legelterjedtebb eszközök ezzel szemben a fejre helyezett kamerák képét 

értelmezik, vagy infravörös fényt bocsátanak ki, és a mozgó szem hátsó részét 

borító retináról visszaverődő fény változásaiból következtetnek a tekintet 

irányára. Így működik az a berendezés is, amellyel a kutyákat vizsgálták. Az 

ára mintegy egymillió forint volt, de teszteltek már 30 milliós gépet is. A svéd 

gyártónak is fontos, hogy a szemkövető technológiát egyre több, 

médiafigyelmet kiváltó etológiai kutatásban hasznosítsák, hiszen ez új piaci 

szegmenst nyitna meg számára. Így szívesen adott kölcsön több típust is 

kipróbálásra.  

 

2012. január 28. 
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Aranytojás 
 

 

 

Amerikában holnap játsszák az amerikaifutball-döntőt, a Superbowlt 

Indianapolisban. Bár hagyományosan ez a legjelentősebb tévés esemény 

az Egyesült Államokban, számunkra különösen izgalmas: évtizedek óta 

először ugyanis magyar játékos is játszhat a mérkőzésen. A liga emellett 

kötelező tananyag lehetne a sportvezetők oktatásán, iskolapéldája annak, 

hogyan lehet a sportból mérhetetlenül sok pénzt csinálni. 

 

A jegypénztárban ülő hölgy érdeklődve lapozgatja útlevelemet. Az interneten 

vásárolt jegy átvételéhez igazolnom kell magam. Kedélyesen megkérdi, hogy 

csak a meccs miatt utaztam-e San Diegóba Lengyelországból. Válaszom után 

kapkodva, bocsánatkérőn helyesbít: „Ja, persze, persze, Budapest 

Magyarországon van.” Decemberben vagyunk, de a verőfényes dél-kaliforniai 

napsütésben húsz Celsius-fok is lehet a hőmérséklet. A helyi, Chargers 

becenevű csapat stadionjának hatalmas parkolójában sok család már órákkal a 

mérkőzés előtt lakókocsival kempingezik, Chargers emblémás horgászszéken 

ülve hűsölnek a Chargers emblémás kerti pavilon árnyékában, húsokat 

grilleznek, és Chargers emblémás hűtőtáskából isszák a sört. Kétséges, hogy 

ők valójában vettek-e jegyet a meccsre, mert pontosan ugyanazt csinálták 

akkor, amikor megérkeztem, és akkor is, amikor a több tízezer emberrel együtt 

megpróbáltam felszállni a város felé közlekedő HÉV-re. A kempingezők első 

látásra furcsa időtöltése rávilágíthat az amerikai hivatásos amerikaifutball-

bajnokság, a Nemzeti Futball-liga (NFL) bevételeinek jelentős részére: a 

szurkolók életük minden használati tárgyát beszerezhetik a kedvenc csapatuk 

logójával díszített kivitelben, így akkor is bevételt termelnek a ligának, ha 

történetesen nem váltanak belépőjegyet a mérkőzésre. 

A Buffalo Bills ellen vívott győztes meccset a hivatalos adatok szerint 62 

494 ember nézte meg a lelátókról, amely a stadion befogadóképességét 

figyelembe véve 88 százalékos telítettséget jelent. A szurkolók között rengeteg 

gyereket látni: apjukkal, anyjukkal jöttek ki a vasárnap délutáni mérkőzésre. 

Talán ez az amerikai hivatásos sportágak sikerének legfontosabb titka: itt 

láthatóan senkinek eszébe sem jut, hogy egy meccsen megtámadhatják, 

megverhetik azért, mert az egyik vagy a másik csapatnak drukkol. Így könnyű 

szívvel érkeznek középosztálybeli családok, biztosítva a fizetőképes 

keresletet. 

A meccsnézés Amerikában azt jelenti, amit mindenhol a világon jelentenie 

kellene: hét végi családi szórakozást. Az ellenfél szurkolóinak bántalmazása 
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olyannyira ismeretlen arrafelé, hogy három héttel ezelőtt, a negyeddöntők 

idején országos ügy lett abból, hogy több New Orleans Saints-szurkoló 

fenyegetve érezte magát, amikor San Franciscóban néhány helyi drukker 

szidalmazta őket. A következő héten a San Fanciscó-i rendőrség a rendbontók 

kiszűrésére az akkori ellenfél, a New York Giants mezébe bújtatott 

titkosrendőröket ültetett a lelátókra. 

A San Diegó-i stadion alkalmazottai könnyed profizmussal végzik a 

dolgukat, a szigorú biztonsági intézkedések sem zavarók. Látszólagos 

jókedvük átragad az emberre, és boldogan fizet nyolc-tíz dollárt (a kinti árszint 

dupláját) egy-egy hot dogért. A kapuknál díszegyenruhába öltözött 

tengerészgyalogosok gyűjtenek játékokat a tengerészgyalogos-árvák számára, 

mellettük a parkban a légierő akadémiájának kadétjai a díszlépéseket 

gyakorolják. Ők hozzák majd be a zászlókat a mérkőzéseket mindig megelőző 

himnusz előtt. A himnusz utolsó, a közönség hangos ovációját kiváltó sora 

közben („a szabadok földje és a bátrak otthona fölött”) óraműpontossággal 

érkezik a stadion fölé egy teherszállító katonai repülőgép, amely szűk kört 

leírva távozik. 

A külsőségek magával ragadók, a híres játékosok pedig egész életükre 

afféle amerikai hőssé válnak. Ebben az évben azonban nekünk, magyaroknak 

is van okunk a büszkeségre. Harmincnyolc évvel ezelőtt fordult elő ugyanis 

utoljára, hogy magyar származású játékos lépett pályára a superbowlon. Akkor 

Larry Csonka, a Miami Dolphins játékosa bajnok lett, egyúttal a mérkőzés 

legértékesebb játékosa címet is begyűjtötte. Azóta a döntőben csak 

mellékszereplő lehetett egy magyar származású focista: Bernie Kosar 1994-

ben a dallasi irányító, Troy Aikman cseréjeként a kispadról nézte végig a 

meccset, de nem játszott. A holnapi döntőben viszont valószínűleg szerephez 

jut Meskó Zoltán, a New England Patriots Temesváron született játékosa. 

(Meskóval tudomásunk szerint lapunk készített először interjút 

Magyarországon még egyetemi játékos korában: Tojáslabda, 2010. január 9.) 

Meskó Zoltán kissé furcsán érezheti majd magát a döntőn, hiszen 

interjújában, az egyetemi pályafutását lezáró hivatásos játékosbörze (angol 

elnevezéssel: draft) előtt azt mondta, hogy legszívesebben éppen a holnapi 

ellenfélhez, a New York Giantshez szegődne. Az indok meglepően átgondolt 

volt. Minthogy New York Amerika (és bizonyos szempontból a világ) üzleti 

életének központja, Meskó a Giants biztosította háttérrel szeretett volna 

bekerülni az üzleti elitbe, hiszen sportmenedzsment szakot végzett az 

egyetemen. Végül azonban nem tudott New Yorkba igazolni, hiszen a drafton 

a csapatok választanak a játékosok közül, és nem fordítva. Az őt kiválasztó 

Patriotsszal sem szomorkodhat, hiszen a New England-i klub az utóbbi időszak 

meghatározó csapata a ligában. Maga Meskó is felnőtt a csapathoz, nemhiába 

nevezte őt a The Wall Street Journal portrécikkének címében „az NFL 

legérdekesebb emberének”. Míg első profi szezonjában a posztja 
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teljesítményét mérő egyik mutató szerint a liga tizenkilencedik legjobb 

játékosa volt, idei, második idényében már a tizenegyedik. Egy másik mutató 

szerint még jobban áll: a tavalyi tizenegyedik hely után idén már a hatodik. 

Az NFL a szurkolók számára a játék izgalmáról szól, a klubtulajdonosok 

(és a játékosok) azonban a belőle kinyerhető pénzt tartják szem előtt. Ahogy 

általában a nézők érdeklődését kiváltó élsport, a hivatásos amerikaifutball sem 

az egészségmegőrzésről szól, inkább a szórakoztatóipar része. Sőt kritikusai 

szerint ez a sportág kifejezetten káros a játékosok egészségére, minthogy az 

összes amerikai sportoló között az amerikaifutballisták sérülnek és halnak meg 

leggyakrabban a játék következtében. A statisztikák a múlt század elején 

(amikor még hivatalosan nem is létezett professzionális bajnokság, csak az 

egyetemek vívtak egymással sokszor szó szerint vérre menő csatákat) még 

rosszabbak voltak. Azóta számos biztonsági intézkedést hoztak a súlyos 

sérülések megakadályozására. Mindezek ellenére 1931 és 2006 között 1006 

játékos halálát közvetlenül, 683-ét pedig közvetett módon az amerikaifutball 

okozta, az összes ligát figyelembe véve. E számok értékeléséhez fontos 

tudnunk, hogy 2006-ban 1,8 millió igazolt játékos volt az Egyesült 

Államokban. 

Pénzügyi szempontból az NFL mostanában jobban működik, mint valaha. 

A Forbes magazin szerint tavaly kilencmilliárd dollár (kétbillió forint) volt a 

liga bevétele, ebből 3,8 milliárd dollárt hoztak a televíziós közvetítési jogdíjak, 

amelyek az utóbbi negyed században hétszáz százalékkal növekedtek, 

miközben az infláció csak százszázalékos volt ebben az időszakban. A 

harminckét csapat egyenként átlagosan egymilliárd dollárt ér, az 1,81 

milliárdos Dallas Cowboys pedig a világ második legértékesebb sportklubja, 

potom ötvenmillió dollárral lemaradva a Manchester United mögött (amely 

2005 óta egyébként a Tampa Bay Buccaneers NFL-csapatot is birtokló 

amerikai Glazer család tulajdona). A töméntelen mennyiségű pénz azonban 

mintha megrészegítette volna az üzlet minden résztvevőjét. Az NFL igazgatója 

tizenöt éven belül évi 25 milliárd dolláros bevételt irányzott elő, a 

klubtulajdonosok és a játékosok között pedig tavaly a 2011-es szezon 

törlésével fenyegető munkajogi (valójában pénzügyi) háború bontakozott ki. 

Mindkét fél nagyobb részesedést akart magának a bevételekből, a 

tulajdonosok ezenfelül a hagyományosan tizenhat fordulóból álló alapszakasz 

két mérkőzéssel való meghosszabbítását is megpróbálták a játékosokra 

erőltetni. Ők, érthető módon, nem akartak többet dolgozni kevesebb pénzért. 

Mielőtt sajnálni kezdjük őket, érdemes tudni, hogy a játékosok átlagos fizetése 

1,9 millió dollár évente (miközben legtöbbjük 770 ezret keres), ebben 

nincsenek benne a reklámszerződések. A képet árnyalja, hogy a gyakori 

sérülések miatt az NFL-karrier általában csak három és fél évig tart. Végül az 

utolsó pillanatban sikerült megállapodniuk. Ugyanez nem sikerült a profi 
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kosárlabda-bajnokságban, az NBA-ben, ahol az elhúzódó alkudozás miatt 

hetekkel le kellett rövidíteni a szezont. 

Meskó első profi szezonjában az NFL szabályai szerint minimálisan adható 

325 ezer dollár fejében írt alá a Patriotshoz, amit 187 250 dollár jutalommal 

fejeltek meg. A négyéves szerződés értelmében évente nő a fizetése, így az idei 

szezonra 405, jövőre 490, két év múlva 575 ezer dollárt fog kapni, bónuszok 

nélkül. Mint egy interjújában elmondta, amikor a sikeres draft után hazament, 

apja hatvan dollárt akart neki adni, hogy abból rendezze az éttermi számlát. 

Szülei ledöbbentek, amikor ő fizette a vacsorát. A még amerikai szemmel is 

rendkívül magas fizetés azonban, tudja, nem fog örökké tartani: „Ekkora 

fizetést csak viszonylag rövid ideig kaphat az ember – mondja. – Utána a 

szakmájából vagy a felhalmozott vagyon kamataiból kell megélnie.”  

 

2012. február 4. 
  



 

31 
 

Az utolsó tekercs 
 

 

 

Csődbe ment a Kodak, ez pedig sokak számára az analóg fényképezés 

majd kétszáz éves talán nem búslakodik a bukáson, pedig a cég nélkül 

biztosan nem fejlődött volna olyanná korszakának végleges lezárulását 

jelenti. Akinek nincs Kodak-részvénye, a fotózás, amilyennek ma 

ismerjük. 

 

Néhány nappal a gála előtt is bizonytalan volt az idei Oscar-díj-átadó ünnepség 

helyszíne. Noha a szervezők hónapokkal az esemény előtt minden 

másodpercet megterveznek a szereplők utolsó lélegzetvételéig, a díjátadónak 

helyet ígérő hollywoodi Kodak Színház neve a tulajdonos cég és a 

csődvédelembe menekült, így a 75 millió dolláros névszponzori szerződéstől 

szabadulni igyekvő Kodak közötti alkudozástól függött. E közjáték alapján is 

képet alkothatunk e 131 éves, egykor szinte egyeduralkodó világcég 

hattyúdaláról. 

A vég persze nem egyik napról a másikra jött el. Két évvel ezelőtt, amikor 

a Kodak még csak leghíresebb terméke, a Kodachrome színes film gyártásának 

beszüntetését jelentette be, sokan sejthették, hogy itt már csak a dicső múlt 

megőrzése lehet a legcélravezetőbb reakció. Steve McCurry fotóriporter, akit 

egy afgán menekült lánynak a National Geographic címlapján megjelent 

portréja tett ismertté, kapta az utolsó tekercs filmet, amely elkészült a cég 

rochesteri futószalagján. A tekercs kockáira lefényképezte Robert De Nirót, 

elvitte a gépet Indiába, Törökországba, majd az utolsó fotót egy amerikai 

katonai temető polgárháborús emlékművéről készítette. (A képek 

megtekinthetők a Vanity Fair honlapján: vnty.fr/xGwdyb.) 

A történet régen kezdődött, hiszen a céget George Eastman feltaláló és 

Henry Strong befektető alapította 1881-ben. Alapötletük ambiciózus volt: meg 

akarták teremteni a laikus tömegek számára is elérhető amatőr fotózás piacát. 

– George Eastman színre lépése előtt, a XIX. században a fényképezés 

bonyolult eljárás volt. Általában hivatásos fényképészek művelték, akik, 

megélhetésüket féltve, nem is segítették, hogy a nagyközönség eltanulhassa a 

technikáját. Emiatt az amatőr fényképészek ugyanazt csinálták, mint a profik 

– mondja Fejér Zoltán fotóművész, fotótörténész. – Eastmannek az volt a 

hatalmas találmánya, hogy annyira leegyszerűsítette a fényképezés 

képrögzítési részét, hogy igaz lett a vállalat szlogenje: „Ön csak megnyomja a 

gombot, a többi a mi dolgunk.” Ettől a fényképkészítés még nehézkes maradt, 

hiszen a Kodaknak visszaküldött, fényképezőgépekből kiszedett filmek 
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előhívása továbbra is rendkívül fáradalmas munkát igényelt, amelyen a világ 

legjelentősebb szakemberei dolgoztak. 

Az üzleti modell napjainkból visszanézve megszokottnak mondható. A 

Kodak nem elsősorban a fényképezőgépek eladásából akart megélni, hanem a 

filmek kidolgozásából és pótlásából. Ma egyre ritkábban kapjuk föl a fejünket, 

amikor a nyomtató ugyanannyiba kerül, mint a bele való festékkazetta, vagy 

szinte ingyen kapunk mobiltelefont, csak hogy elő tudjunk fizetni a szolgáltató 

díjcsomagjaira. Eastman idejében azonban e stratégia forradalmi volt, a cég 

értékét pedig az egekig röpítette. Hosszú távon azonban ugyanez okozta a 

Kodak vesztét is. Nem kell optikai mérnöknek vagy közgazdásznak lennünk 

annak belátásához, hogy a filmkidolgozásból csak addig lehet megélni, míg 

van, aki filmet használ a fényképezőgépében. A Kodak stratégái talán jóval a 

laikusok előtt látták a fényképezés digitális forradalmát, mégsem tudták vagy 

nem akarták az egész cég működését átállítani az új technológia kiaknázására. 

Olyan sok pénzt, tudást, gyártókapacitást fordítottak addig a filmes 

technológiára, hogy onnan már nem volt visszaút. Az efféle zsákutcát 

Concorde-hatásnak szokás nevezni, emlékezve a csúfos véget ért, egyetlen 

szuperszonikus utasszállító repülőre. A nyilvánvaló bajok orvoslásához 

szükséges drasztikus döntések meghozatalát a Concorde-nál is lehetetlenné 

tette a fejlesztésekbe addig beleölt mérhetetlen mennyiségű pénz. 

Bár a Kodak a nyolcvanas évekig prosperált, korántsem minden fejlesztése 

váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 

– Amellett, hogy a cég a múltban üzletileg sikeres volt, gyakran akadtak 

látványos szakmai melléfogásai. Az egyik ilyen volt a Disc márkanevű 

fényképezőgépek bevezetése a nyolcvanas évek elején, amelyek egy tárcsára 

rögzítették a képeket. Az elkészült fotók minősége azonban nem volt kielégítő, 

az előhívó technológia pedig drága és körülményes volt, így nem is lett sikeres 

– mondja Fejér Zoltán. – Ugyanez volt a baj a Pocket rendszerrel. Bár sokat 

eladtak az öngyújtó méretű kazettákba töltött filmre fényképező kamerákból, 

a profit nagy része végül nem a Kodakot gazdagította, és a nyolcvanas évek 

végére ez is kimúlt. 

Természetesen e kudarcok mellett jóval több siker jellemezte a cég XX. 

századi történetét. Számos jelentős fejlesztés a magyar Mihályi József nevéhez 

fűződött. 1923-tól harminc éven keresztül dolgozott a Kodaknál, miközben 

több mint kétszáz találmányából lett szabadalom. Pályafutása vége felé 

főmérnökként szinte minden fejlesztésben részt vett. Több általa tervezett 

fényképezőgépet máig a cég által gyártott kamerák legjobbjai között jegyeznek 

műszakilag, pénzügyileg mégsem lettek sikeresek. Ennek oka, hogy túl 

bonyolultak voltak a nagyközönség számára, miközben a Kodak egyértelműen 

a laikusok alkotta célcsoportra koncentrált. Mihályi tekintélyét jól mutatja, 

hogy a közvetlen üzleti siker hiányában is nyugdíjazásáig alkalmazták. 
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– E kettősség végighalad a Kodak történetén: az egyszerűbb eszközök 

sikeresek voltak, mígnem népszerűségük csökkenni kezdett, a professzionális 

fényképezőgépeit viszont nem tudta a cég eredményesen értékesíteni. Az 

amatőrök kiszolgálása pedig sokszor rendkívül költségesnek bizonyult – 

mondja Fejér Zoltán. – A Kodak elektronikus előhívó gépei például a ma 

használatos képmanipuláló programokhoz hasonlóan igyekeztek javítani a 

laikusok gyenge minőségű képein, például az expozíciót módosították. E 

technológiák kifejlesztése és működtetése vagyonokat emésztett föl, és 

megtérülésük kétséges volt. 

– A technológiaváltásokat ritkán vészelik át a korábban sikeres vállalatok. 

A Nokia, amelyről tíz évvel ezelőtt azt gondolhatták sokan, hogy ameddig 

mobiltelefonok léteznek, egyeduralkodó marad, küszködik az okostelefonok 

eladásával. A hangrögzítés és -lejátszás egykor közismert márkái közül sok 

teljesen eltűnt, vagy sokkal szűkebb célcsoportot szolgál ki manapság. A 

fotózásban azonban más a helyzet, hiszen a legelismertebb digitális gépeket a 

hagyományos piaci szereplők, a Canon, a Nikon gyártják. Ők hogyan tudták 

végrehajtani azt a mutatványt, amelybe a Kodak belebukott? 

– Miközben a Kodak a kezdetektől fogva teljes szellemi kapacitását a 

fotóoptikára összpontosította, japán konkurensei alapvetően nem fotós cégek 

voltak. A Canon és a Nikon kezdetben a hadseregnek fejlesztettek optikai 

eszközöket, a fényképezés csak másodlagos üzletáguk volt. Így mindig is több 

lábon álltak – tartja Fejér Zoltán. 

Bár az utolsó eredeti Kodak tekercset szomorú-ünnepélyes keretek között 

búcsúztatták el, nem biztos, hogy az eredetitől szinte megkülönböztethetetlen, 

utángyártott Kodak filmek eltűnnek a piacról. A harminc-negyven évvel 

ezelőtt megszokott kereslet már soha nem tér vissza, világviszonylatban az 

analóg fényképezéshez ragaszkodó kevesek is jelentős vevőkört biztosíthatnak 

néhány kisebb cég számára. Sok üzem abból él, hogy rég nem gyártott veterán 

autókhoz állít elő cserealkatrészeket, és a hivatalosan ugyancsak nem gyártott 

polaroid filmeket is be lehet szerezni. Ez utóbbiakat például az Impossible 

Project (lehetetlen projekt) nevű cég gyártja, de az azonnali fényképezés 

továbbra is csak a tehetős rajongók számára valós alternatíva: egy nyolc kockát 

tartalmazó kazetta 18 euró, postaköltség nélkül. A digitális fotózás ezzel 

szemben a gép megvásárlása után gyakorlatilag ingyenes. 

Sirassuk-e hát a Kodakot, hiszen bukása egy hoszszú korszak lezárultát 

jelzi, vagy törődjünk bele, hogy az analóg fényképezés menthetetlenül a 

dinoszauruszok sorsára jut? 

– Nem is a cég a legnagyobb veszteség, inkább a köré épült hatalmas 

jótékonysági intézményrendszer. Maga Eastman például névtelenül 

vagyonokat áldozott a Massachusettsi Műszaki Egyetem támogatására, és 

azóta is számos alapítványt működtettek. Ezenkívül fennakadások lehetnek 

például a röntgenfilmek ellátásában, ez pedig sokkal súlyosabban érintheti a 
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betegeket, mint a 35 milliméteres filmek hiánya – mondja Fejér Zoltán. – A 

fotózás szempontjából a legnagyobb baj, hogy véleményem szerint még nem 

igazolódott be, hogy digitális technológiával folyamatosan, állandó színvonalú 

művészi minőségű képeket lehet készíteni, magyarul nem létezik digitális 

fotóművészet. Persze a fotóművészek többsége mára áttért a digitális 

technikára, mégis fontos lenne, hogy jelentős cégek felkarolják a kémiai 

fényképezés ügyét. Hiszen ez bevált, semmi sem indokolja a váltást.  

 

2012. március 3. 
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Drága ingyenesség 
 

 

 

A tudományos kommunikáció gyakorlata sokak szerint eddigi legmélyebb 

válságát éli. A kutatók szerint a szakfolyóiratok kiadói az ő munkájukból 

gazdagodnak, kihasználják kiszolgáltatott helyzetüket. Több ezer tudós 

csatlakozott már a legnagyobb tudományos kiadó elleni 

bojkottfelhíváshoz: a mozgalom alapjaiban rengetheti meg az 

anakronisztikussá váló rendszert. 

 

A kiadó mostantól másképpen kezeli a színes ábrákat, mint eddig. Ha a szerző 

nem akar fizetni a színes ábrák megjelentetéséért a nyomtatott folyóiratban, 

ennek ellenére színes ábrákat küld a szerkesztőségnek, akkor azokat ingyen 

megjelentetjük a cikkek elektronikus változatában (de csak ott) – e felhívással 

reklámozta magát egy időben az állatok gondolkodásbeli folyamataival 

foglalkozó Animal Cognition folyóirat. Az ingyen szót még csillagozással ki 

is emelték, hogy a fő üzenet nehogy elkerülje az olvasók figyelmét. A fenti 

mondatokból kitűnik, hogy az újságban megjelent színes képekért fizetnie kell 

a szerzőnek. Mindezt a színes oldalak magasabb nyomtatási költségeivel 

magyarázzák. Korábban azonban még az interneten sem közöltek színes ábrát 

ingyen (vagy nem engedték, hogy csak ott jelenjen meg), pedig az ott pontosan 

ugyanannyiba kerül, mint a fekete-fehér. Laikus szemmel furcsa lehet, hogy 

részben a szerzőnek kell finanszíroznia az írása megjelentetésének költségét. 

Pedig ez csak a jéghegy csúcsa. 

A legkeresettebb folyóiratok előfizetési díja még a kutatóintézetek számára 

is megfizethetetlen lehet. Emellett gyakori, hogy a kiadó csak úgy enged 

előfizetni egy keresett lapot, ha mellette sok másik, a kutató számára 

érdektelen periodikát is megrendel. E gyakorlat miatt indított 

bojkottmozgalmat a holland székhelyű, több mint 2500 folyóiratot 

megjelentető kiadó, az Elsevier ellen Timothy Gowers, a Cambridge-i 

Egyetem Fields-érmes matematikusa. A kezdeményezéshez már több ezer 

kutató csatlakozott, akik vállalták, hogy az árak mérsékléséig nem küldenek 

cikket és nem vállalnak lektorálást az Elsevier által kiadott lapok számára – 

olvasható az egyébként a világ egyik legfontosabb tudományos folyóirataként 

működő Science magazinrovatában. Hogy képet alkothassunk, menynyibe is 

kerülnek ezek az előfizetések, érdemes átszámolnunk például a biokémiai és 

biofizikai témákkal foglalkozó Biochimica et Biophysica Acta 18 710 eurós 

éves díját. Ez az egyetlen folyóirat öt és fél millió forintba kerül. 

A természettudományos kutatóknak gyakran kell szembesülniük 

ismerőseik döbbent arcával, amikor a szakfolyóiratokban közölt tanulmányaik 
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után járó honorárium összegéről kérdezik őket. Mert ilyen nincs. Ennek 

ellenére az ismertebb, rangosabb folyóiratok szerkesztőségei ezrével kapják a 

kéziratokat, amelyeknek jó részét szinte olvasatlanul utasítják el. A 

tudományos munkának ugyanis integráns része az eredmények közzététele. 

Enélkül a kutató vizsgálatai mit sem érnek: nem kap állást, nem jut a 

megélhetését biztosító pályázati támogatáshoz. Látszólag tehát a tudósok 

vannak a folyóiratokra utalva, és nem fordítva, így a kiadókat semmi sem 

kényszeríti, hogy a szerzők munkáját pénzzel honorálják. Sőt a beküldött 

kéziratokat szakmailag elbíráló lektoroknak sem fizetnek. 

– A szerzőknek nem fizetünk a cikkekért. A szerzők, akik általában kutatók, 

a munkájuk részeként írják a tudományos cikkeket. Ők nem a cikkekért, hanem 

a tudományos tevékenységükért kapnak pénzt, általában kutatóintézeti vagy 

pályázati forrásból – válaszolta kérdésünkre Papp Zoltán, a hatvannál is több 

tudományos folyóiratot megjelentető Akadémiai Kiadó tudományos, műszaki 

és orvosi szerkesztőségének igazgatója. – Mi szerzőbarát kiadói politikát 

folytatunk, így megengedjük, hogy a hozzánk beküldött kéziratok utolsó 

változatát (tehát nem a betördelt cikket, hanem a szerkesztetlen kéziratot) a 

szerző feltegye a saját honlapjára. A folyóiratban megjelent cikk jogait 

azonban fenntartjuk magunknak. 

A kutatók szakcikkeik után soha sem kaptak honoráriumot, és e rendszer 

gyökerei a mai értelemben vett természettudományok születéséig nyúlnak 

vissza. 

– A tudósok mindig is erkölcsi kötelességüknek tekintették azt, hogy 

felfedezéseiket ingyen az egész emberiség rendelkezésére bocsássák, így nem 

fogadtak el pénzt ezek közléséért – mondja Galántai Zoltán 

tudománytörténész, a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

pénzügyek tanszékének munkatársa. – A könyvnyomtatás föltalálása után 

évszázadokig szerkesztetlenül láttak napvilágot a tudományos munkák. A 

szerkesztők a XIX. század közepén jelentek meg, majd egy évszázaddal 

később vált általánossá, hogy a kéziratokat a tudományterület elismert 

kutatóinak küldik ki lektorálásra. 

Kevés kutató van, akit a hagyományos rendszerben az zavarna a legjobban, 

hogy nem kap honoráriumot a kiadóktól. Talán azért, mert már „ebbe születtek 

bele”, és soha fel sem merült, hogy lehetne ez másképp is. Az azonban már 

szinte mindenkit zavar, hogy a tanulmányhoz, amely az ő eredményeit 

tartalmazza, a szövegét is ő írta, majd ingyen átadott a kiadónak, a megjelenés 

pillanatától kezdve szerzői jogi értelemben már nem sok köze van. A 

hagyományos kiadók jellemzően 20-25 dollárt kérnek egyetlen cikk internetes 

letöltéséért a nem előfizetőktől (miközben nyomdai költségek föl sem 

merülnek), az éves előfizetési díj pedig a viszonylag ismeretlen folyóiratok 

esetében is százezer forintnál kezdődik. 
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– A probléma abból adódik, hogy a tudományos felfedezések 

közzétételében keveredik egymással az üzlet és a közjó szolgálata. A 

kutatóknak muszáj publikálniuk az eredményeiket, és ezt a kényszert, illetve a 

kutatók dicsőségvágyát és elhivatottságát profitorientált vállalkozások 

használják ki – tartja Miklósi Ádám, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

etológia tanszékének vezetője, több tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági 

tagja. – Én nem látok azonban kiutat a jelenlegi rendszerből, hasonló ez ahhoz, 

hogy ki fizesse végül az áfát. Ami valakinek jó, az egy másik szereplőnek rossz 

lesz. 

– Az internet megjelenéséig olyan eszköz volt a kiadók kezében, amely 

gyakorlatilag lehetetlenné tette, hogy a tudományos információ a 

megkerülésükkel áramoljon. Ez a rendszer analógnak tekinthető a zárt 

forráskódú szoftverekkel – folytatja Galántai Zoltán. – Valószínűleg a jövőben 

hasonló folyamatok játszódnak le ezen a területen is, mint a 

számítástechnikában. Megjelennek majd a nyílt forráskódú programok 

megfelelői, a bárki által hozzáférhető tanulmányok, de ezek nem fogják 

teljesen kiszorítani az előfizetést igénylő folyóiratokat. A hagyományos 

publikációkra épült társadalomtechnikai rendszerek ugyanis mára olyan 

hatalmassá növekedtek, ami lehetetlenné teszi a gyors változást. 

Az internet szinte minden ember életére hatást gyakorol, ám a 

legforradalmibb változást kétségkívül a tudományos kommunikációban hozta. 

A jelenből visszatekintve alig képzelhető el, hogy miként működhetett a tudás 

áramlása az internet előtt. Ha a kutató munkahelyének könyvtára nem fizetett 

elő a számára fontos szakfolyóiratra, jó eséllyel nem is értesült a vizsgált 

témájában született új eredményekről. Ha mégis tudomást szerzett egy érdekes 

című tanulmányról, hagyományos levelet kellett írnia a szerzőnek a világ 

másik végére. Ezután várt néhány hetet, és ha szerencséje volt, az illető 

postafordultával elküldte neki a cikk különlenyomatát. Ma az ember az 

internetes keresők segítségével pár perc alatt sok releváns tanulmányt találhat, 

amelyek általában – illegális módon – letölthetők a szerző honlapjáról, de e-

mailben biztos elküldi. A környezetemben még senkiről sem hallottam, aki 

valaha is vett volna cikket a kiadótól húsz dollárért. 

Ilyen körülmények között egyértelmű, hogy a tudományos kommunikáció 

hajdani rendszere nem tartható fenn sokáig. Ennek a kutatók örülhetnek is, 

hamar napvilágra kerülnek azonban azok a problémák, amelyek annak idején 

szükségessé tették a közvetítő szervezetek, a kiadók munkáját. Az információ 

megbízhatóságának kérdése és a rivális kutatócsoportok konkurenciaharca. A 

modern tudomány mára olyan sokrétűvé vált, hogy minden területen szükség 

van a tudás rendszerezésére, szűrésére. Ha minden kutató azonnal föltenné 

minden eredményét az internetre, azt az ellenlábasai anélkül használhatnák föl, 

hogy az eredeti felfedező munkáját később elismernék. Jelenleg is 

előfordulnak esetek, amikor már megjelent tanulmányról derül ki, hogy hibás 
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volt, esetleg szerzője csalt. Ilyenkor a kiadó nyilvánosan visszavonja a cikket. 

Ha nem lennének egyértelműen azonosítható és felelőssé tehető kiadók, 

folyóiratok, hamar megrendülne a bizalom az interneten fellelhető 

tanulmányokban. 

Valószínűleg ez a felismerés vezette a hagyományos rendszer eddigi 

legsikeresebb reformereit arra, hogy nem a kiadói szerepkört, hanem a 

pénzáramlás irányát változtassák meg. Az úgynevezett nyíltan hozzáférhető 

(angolul: open access) elven működő folyóiratok nem az olvasóktól, hanem a 

szerzőktől szedik be az általában rendkívül magas megjelentetési költségeket. 

Tehát ha valaki azt szeretné, hogy a folyóirat közölje a tanulmányát, neki kell 

fizetnie. A tapasztalatok szerint az ötlet egyelőre sikeres, a nyílt 

hozzáférhetőség igénye pedig már a hagyományos folyóiratok gyakorlatát is 

megváltoztatta. 

– A folyóirataink nagy része a hagyományos előfizetéses formában 

működik. Az előfizetők a nyomtatott lap mellett hozzáférhetnek az 

elektronikus archívumhoz, ahonnan cikkeket tölthetnek le az interneten – 

mondja Papp Zoltán. – Vannak azonban olyan szerzők, akik igénylik, hogy a 

cikkeik mindenki számára ingyenesen hozzáférhetők legyenek. E szolgáltatás 

szerzőket terhelő listaára 900 euró (270 ezer forint), amelyből a magyar 

szerzők, illetve az előfizető intézmények dolgozói ötvenszázalékos 

kedvezményt kapnak. 

Az olvasók szempontjából egyértelmű előnyei vannak a nyíltan 

hozzáférhető, ingyenesen letölthető cikkeknek. De hátrányai is lehetnek egy 

olyan rendszernek, amelyben a kiadó pénzügyileg érdekeltté válik abban, hogy 

minél több, akár kétes értékű kéziratot befogadjon, és beszedje a szerzőktől a 

sokszor euróezrekre tehető publikálási díjat. 

– A cikkek felhígulása valós veszély, és maguk a nyíltan hozzáférhető 

folyóiratok is dömpingszerűen szaporodnak. Ez a láthatóan bevált üzleti 

modell arra épül, hogy az államilag vagy az Európai Unió által támogatott 

kutatások alapfeltétele, hogy az eredményeket mindenki számára ingyenesen 

hozzáférhetővé kell tenni – mondja Miklósi Ádám. – A kutató munkáját végső 

soron az adófizetők fizetik, így joguk van az eredményekhez. Az azonban már 

vita tárgya lehet, hogy meddig tart a kutatói munka. A kísérletek eredményei 

általában számszerű adatok. Ezek közzététele lehet ingyenes, de elképzelhető 

egy olyan rendszer, ahol az adatok értelmezése és a tanulmányok megírása után 

igenis fizetség illeti meg a szerzőt.  

 

2012. május 5. 
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Öröklött téveszme 
 

 

 

Egy genetikai vizsgálatokat végző magyar cég két évvel ezelőtt kiadott 

leletében azt írta egy magánszemélynek, hogy „a családfakutatás során a 

genetikai vizsgálat nem igazolta a roma és zsidó rokoni felmenőket, azok 

kizárhatók”. A lelet kapcsán a napokban robbant ki a botrány, elsősorban 

etikai okok miatt. Csakhogy a szakvélemény megállapításai számos 

szakértő szerint tudományos értelemben is minősíthetetlenek. 

 

A családfakutatók kilencven százaléka a Family Tree DNA-t (a családfa-DNS-

t) választja, hiszen nekünk van a legnagyobb, május 15-i adatok szerint 374 

194 elemet számláló DNS-adatbázisunk – hirdeti büszkén az amerikai cég, 

amely az interneten kínál génteszteket. Ellentétben azokkal az ugyancsak 

gyakran kritizált vállalkozásokkal, amelyek a megbízók örökölhető 

betegségekre való genetikai hajlamát tesztelik, ők és konkurenseik arra 

vállalkoznak, hogy felmenőink etnikai hovatartozását és élőhelyüket állapítsák 

meg génjeinkből. A postán rendelhető mintavevő készlettel együtt a tesztek ára 

159 dollárnál (36 ezer forintnál) kezdődik, de ha valaki igazán összetett 

vizsgálatot szeretne, ennek többszörösét is fizetheti. A cég honlapján 

grafikonokat, laboratóriumi eszközöket látni, minden a tudományosság 

látszatát erősíti. Kérdés azonban, valóban alkalmasak-e az elvégzett genetikai 

tesztek arra, hogy megválaszolják a megbízó kérdéseit, vagy a genetikai 

hókuszpókusz után csak ködös és bizonyíthatatlan válaszokat kap. 

Angliában és az Egyesült Államokban nem számítanak újdonságnak ezek a 

tesztek, Magyarországon azonban eddig keveset lehetett hallani róluk. Ez most 

is így lenne, ha nem került volna nyilvánosságra a Benedek Tibor olimpiai 

bajnok vízilabdázó résztulajdonában álló Nagy Gén Diagnosztikai és Kutatási 

Kft. 2010-ben kiadott dokumentuma, amelyet nehéz másképpen értelmezni, 

mint valamiféle faji kérdésre adott válasznak, mármint hogy a kutatás 

alanyának – a híradások a Jobbik egyik tagjáról írnak – ereiben nem 

csörgedezik sem zsidó, sem pedig cigány vér. 

De vajon alkalmas-e ilyen kimutatásra egy genetikai vizsgálat? 

Első lépésként fontos különbséget tennünk a tudományos célú és az üzleti 

alapon működő humánpopuláció-genetikai vizsgálatok között, hiszen ezeknek 

– dacára az érdekelt cégek szólamainak – nincs sok közük egymáshoz. 

– A klinikai genetikai vizsgálatokkal – amelyek a betegségekre való 

öröklött hajlam kimutatására szolgálnak – szemben a tudományos értékű 

népességgenetikai vizsgálatok sosem egyes embereket, hanem mindig 

sokaságot vizsgálnak. Az általánosan elfogadott kutatási szabályok szerint az 
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az ember tekinthető egy népcsoport tagjának, akinek négy nagyszülője közül 

három helyben lakott. Az így szerzett mintát aztán anonimizálva használjuk 

föl – mondja Béres Judit humángenetikus, a Magyar Humángenetikai Társaság 

szakértője. – Az egyes emberek származása nem állapítható meg ezekből a 

genetikai adatokból, hiszen minden jellegzetesség előfordul mindegyik 

népcsoportnál. A különbség csupán az egyes jellegeket meghatározó 

génváltozatok gyakoriságában van. 

A különböző népcsoportok számos genetikai jellegzetessége alapján 

kiszámítható a közöttük lévő úgynevezett genetikai távolság (leegyszerűsítve: 

annál közelebbi rokon két népcsoport, minél több helyen egyezik az átlagos 

genetikai állományuk). Béres Judit elmondta, hogy ő és munkatársai a 

magyarországi népcsoportok genetikai vizsgálatával megállapították például, 

hogy a jászok perzsa eredetűek, az Őrségben élők pedig a délszlávokkal 

mutatnak genetikai rokonságot. De ezeket az eredményeket nem lehet 

kiragadni a sokaságból, és egyes emberekre vonatkoztatni. Ha ezt tesszük, 

nagyon félrevezető eredményeket kaphatunk. 

– Ha megvizsgálnánk például az ön genetikai távolságát egy maori, busman 

vagy bármilyen embertől, könnyen előfordulhatna, hogy a látszólagos távolság 

kisebb lenne, mintha velem hasonlítanák össze. Ez a hiba annál gyakoribb, 

minél kevesebb jellegzetességet vizsgálunk. Jól ismert példa erre a hibára 

annak a kimutatása, hogy a magyarok és a japánok rokonságban állnak 

egymással – figyelmeztet Béres Judit. 

Az eltérő tájakon élő emberi populációk genetikai mintázata között tehát 

valóban vannak különbségek, de korántsem akkorák, hogy ezek alapján 

lehessen kizárni származási kapcsolatokat, különösen egyetlen embernél. 

– Az eltérő földrajzi környezetben élő népcsoportok eltérő genetikai 

sokféleséget mutatnak. Viszont ha összehasonlítjuk például az Ausztráliában 

és Amerikában élő őslakosok génjeit, azt találjuk, hogy az összes eltérésnek 

csupán tíz százaléka származik az eltérő élőhelyből. A fennmaradó kilencven 

százalék a csoporton belüli sokféleségből adódik. Magyarul: kilencszer jobban 

különbözhetnek egymástól a népcsoportok tagjai, mint amennyire a népcsoport 

átlagos génmintázata különbözik egy másik populációétól – mondja Raskó 

István professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai 

Kutatóközpontja Genetikai Intézetének volt igazgatója. – Mindezek miatt a 

genetikai családfakutatás csak a közvetlen rokonság megállapítására 

használható. Vannak olyan bélyegek, amelyek egyes népcsoportokra inkább 

jellemzőek, mint másokra, de élnek alacsony, fekete hajú svédek és nem 0-s 

vércsoportú indiánok is. Tehát a jellemző genetikai tulajdonságok hiánya nem 

jelent semmit. 

Raskó István felhívta a figyelmünket arra is, hogy az efféle genetikai 

vizsgálatok az érvényben lévő 2008. évi XXI. törvényt is sérthetik. A 

humángenetikai adatok védelméről szóló jogszabály III. fejezetének 13. 
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paragrafusa ugyanis így fogalmaz: „Humángenetikai vizsgálat megelőzési, 

diagnosztikai, terápiás vagy rehabilitációs célból és kizárólag egészségügyi 

érdek alapján végezhető.” A származási viszonyok vizsgálata nem ilyen. 

– Képtelenség, hogy néhány genetikai bélyeg alapján megállapítsák 

valakiről, hogy nincsenek zsidó vagy cigány ősei. Ilyen kijelentést még több 

százezer bélyeg vizsgálatával sem lehet tenni – folytatja Raskó István. – Ez 

minden genetikus számára szakmai nonszensz. 

A humánpopuláció-genetikai vizsgálatok általában három csoportra 

oszthatók a vizsgált kromoszómák szerint. Ezeket tesztelik a tudományos 

kutatók és – állításuk szerint – a profitorientált vállalkozások is. Vizsgálhatják 

a testi kromoszómákat, a férfiak Y nemi kromoszómáját és a mitokondriumnak 

nevezett sejtszervecskékben lévő DNS-t is (ez utóbbiak csak anyai ágon 

öröklődnek, az Y-kromoszómák pedig csak apai ágon). A vizsgálatok során a 

kromoszómák azon ismert régióiban elhelyezkedő génváltozatokat határozzák 

meg, amelyeket korábbi kutatások eltérőnek találtak az egyes népcsoportok 

között. A teszt eredményeképpen bizonyos valószínűséggel meg lehet 

határozni a genetikai felmenők etnikumát. Pontosabban leginkább azt lehet 

meghatározni, hogy mely népcsoportok genetikai jellemzőit őrzi az illető 

örökítőanyagában. Hogy melyeket nem, azt gyakorlatilag lehetetlen. Márpedig 

a cég szakvéleménye éppen erről szólt. 

Igaz, hogy az elszigetelten élő népcsoportok tagjai között szinte 

kizárólagosak a csoporton belüli házasságok és a gyermeknemzés. Így gyakran 

feldúsulnak körükben olyan öröklött betegségek, amelyek kevésbé jellemzőek 

másokra. Vannak az askenázi zsidókra, a cigányokra, a finnekre, az amishokra 

vagy a pima indiánokra jellemző betegségek. Vannak olyan, ezekre 

hajlamosító gének, amelyek régen szinte csak a népcsoport tagjaiban voltak 

megtalálhatók, így a gén megléte utalhat arra, hogy az illető felmenői között 

volt ilyen etnikumú személy. A gén hiánya azonban semmire nem bizonyíték, 

hiszen az adott népcsoporton belül sem rendelkezik mindenki a betegségre 

hajlamosító génnel. 

A vizsgálati eredmény tudományos megalapozottságát firtató kérdéseinket 

a cégnek is föltettük, amelyekre írásban válaszolt Nagy Zsolt ügyvezető, 

genetikai szakértő. Sajnos azonban nem sokat tudtunk meg válaszaiból. A 

vizsgálat módszeréről szóló kérdésünkre ezt válaszolta: „A nemzetközi 

diagnosztikában használt DNS-markerek ismeretében lehet következtetéseket 

levonni valószínűségek alapján adott populációk tekintetében.” Megkérdeztük, 

hogy szerintük kizárható-e egy adott népcsoporthoz tartozás bizonyos 

genetikai markerek hiánya miatt (amit a szakértők egyértelműen cáfoltak). 

Erre nem válaszolt, csak hosszasan írt arról, hogy egyes vizsgálatok 

„különbséget találtak cseh, lengyel és három magyarországi populáció DNS-

markereinek előfordulási valószínűsége között”. A továbbiakban leírta, hogy 
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„a genetikai vizsgálat önmagában nem ad teljes és precíz képet a családfáról, 

itt csupán a valószínűség mértékéről beszélünk”. 

Ezzel szemben a leletben szereplő „a családfakutatás során a genetikai 

vizsgálat nem igazolta a roma és zsidó rokoni felmenőket, azok kizárhatók” 

mondatban szó sincs valószínűségről, az nagyon is konkrét és egyféleképpen 

értelmezhető ítéletet mond.  

 

2012. május 19. 
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Hol az igazság a borban? 
 

 

 

Valószínűleg vannak olyan összetevői a vörösbornak, amelyek jó hatást 

gyakorolnak az egészségre. Hosszú évek intenzív kutatása ellenére sem 

egyértelmű azonban, hogy ezek milyen módon segítik a betegségek elleni 

küzdelmet. A hatóanyag gyógyszerré fejlesztésére elköltött pénz 

valószínűleg elérte az egymilliárd dolláros határt, így üzleti érdekek is 

nehezíthetik az eredmények objektív értelmezését. 

 

Diadalittasan jelentették be a Harvard Egyetem orvostudományi karán dolgozó 

David Sinclair és munkatársai az Eurekalert tudományos sajtóközleményeket 

közzétevő honlapon, hogy új vizsgálatuk „feloldja a vörösbor élethosszabbító 

hatású összetevője körül kialakult ellentmondásokat, és újjáéleszti az 

öregedésellenes tablettához fűződő reményeket”. Ez az összetevő a 

rezveratrol, amelyről Sinclair és számos más kutató azt gondolja, hogy a 

szirtuin nevű, élethosszabbító hatású fehérje termelődésének fokozásán 

keresztül fejti ki a hatását. A vizsgálatban kimutatták, hogy azok az egerek, 

amelyekben kísérleti úton „kikapcsolták” a szirtuin génjét, nem élvezhették a 

rezveratrol jótékony hatását. A közlemény idézi George Vlasuk elragadtatott 

mondatait is, akiről azt írják, hogy „nem vett részt a vizsgálatban”, így 

kimondatlanul is független szakértőnek tekintik. Csakhogy Vlasuk – bár neve 

valóban nem szerepel a legújabb tanulmány szerzői között – a szirtuin vélt 

hatásának kiaknázására Sinclair közreműködésével alapított gyógyszercég, a 

Sirtris vezérigazgatója. 

Miért kezdték vizsgálni a molekuláris biológusok pont a vörösbort? 

– A kutatások a vörösbor francia emberekre gyakorolt pozitív hatásából 

indultak ki. Kiderült, hogy náluk alacsonyabb a szív- és érrendszeri 

betegségekben, illetve az Alzheimer-kórban megbetegedők aránya, noha 

életmódjuk csak a vörösbor fokozottabb fogyasztásában különbözött más 

népekétől. Ez a francia paradoxon. Később megtalálták a vörösborban lévő 

rezveratrolt, és azt feltételezték, hogy ez okozza előnyös tulajdonságait – 

válaszolta kérdésünkre Sőti Csaba, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, 

Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének adjunktusa. – Ezután 

felfedezték a szirtuinfehérje génjét, és úgy tűnt, hogy a rezveratrol erre hatva 

fejti ki élettartam-hoszszabbító hatását a gerinctelen kísérleti állatokban, illetve 

szándékosan zsíros ételekkel etetett, így felhizlalt egerekben is. 

Hamarosan népszerű lett a téma a sajtóban, és többen fölvetették, hogy a 

rezveratrol szinte az összes öregkori betegség, a II-es típusú diabétesz, a rák, 

valamint a szív-érrendszeri betegségek gyógyításában is hatékony lehet. A 
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népszerűség oka minden bizonnyal a vörösbor érintettségében keresendő. Az 

emberek szeretik azt hallani, hogy az ital, amelyet kedvelnek – de korábban 

csak azt hallották róla, hogy káros az egészségre –, valójában kifejezetten jót 

tesz nekik. Kérdés azonban, hogy tényleg így van-e. 

A 2000-es évek közepén egyre-másra jelentek meg kísérleti eredmények, 

amelyek a rezveratrol jótékony hatását bizonyították. Kimutatták, hogy a 

hatóanyaggal (igaz, a természetes növényi forrásokban található mennyiség 

sokszorosával) kezelt élesztőgombák, muslicák, fonálférgek és magas 

zsírtartalmú táplálékot fogyasztó egerek is tovább élnek, mint társaik. Az 

eredményeken felbuzdulva David Sinclair és befektetőtársai megalapították a 

Sirtrist, majd felvásárolta őket a Glaxo-Smith-Kline (GSK), a világ egyik 

legnagyobb gyógyszercége 720 millió dollárért. A rezveratrolt tartalmazó, 

embereknek szánt gyógyszer hatásosságát vizsgáló klinikai kísérletek azonban 

nem igazolták a várakozásokat, egyelőre úgy tűnik, hogy nem sikerült emberre 

is átültetni az eredményeket. 

Kérdéseinkre David Sinclair számos olyan tanulmányt küldött, amely a 

rezveratrol emberekben kifejtett pozitív hatásáról szól. Több más kutatót is 

megkerestünk, akik a vegyület hatásmechanizmusát kutatják. Egyikük az 

Oklahomai Egyetem öregkori gyógyászati tanszékén dolgozó Csiszár Anna. 

– A rezveratrol rendkívül hatásos a bőrrák és a vastagbéldaganat ellen. 

Jelenleg mindkét irányban folynak embereken végzett felmérések, amelyek 

pozitívnak bizonyulnak, de a végleges eredmények még hiányoznak. 

Állatkísérletek emellett egyértelműen bizonyították, hogy a rezveratrol 

csökkenti a vérnyomást, illetve az érgyulladás és érelmeszesedés elleni hatása 

is igazolt – válaszolta kérdésünkre Csiszár Anna. – Rezveratrolt tartalmazó 

gyógyszer jelenleg nem létezik. Egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő 

humán adat, ami bizonyítaná, hogy a rezveratrol hatásos mint tumorellenes 

szer, vagy akár gátolná, illetve késleltetné az öregedést. 

Más megkérdezett kutatók hasonló véleményen vannak. 

– A rezveratrol számos előnyös egészségügyi tulajdonsággal rendelkezik, 

amelyeket egyértelműen kimutattak sejtkultúrákban és állatkísérletekben. 

Ezeket az eredményeket azonban nem lehet egyszerűen átvinni az emberre. Az 

emberi vizsgálatok ritkák – írta lapunknak Huige Li, a mainzi Johannes 

Gutenberg Egyetem farmakológiai tanszékének munkatársa, aki az eddigi 

eredményeket összefoglaló cikket publikált a rezveratrolról. – Ezekben a 

kísérletekben általában magas koncentrációjú rezveratrolt alkalmaznak [az 

egyikben például naponta 150 milligrammot], a vörösborban található 

rezveratrol koncentrációja azonban meglehetősen alacsony, literenként 0,1–15 

milligramm. Így a kimutatott hatások nagy része nem érhető el a vörösbor 

fogyasztásával. A hatásmechanizmusa annyira összetett, hogy teljesen ma sem 

értjük. 
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Vannak olyan kísérleti eredmények is, amelyek egyenesen cáfolták a 

szirtuin szerepét a dologban. 

– Kutatócsoportunk egy nemzetközi együttműködés részeseként tavaly 

kimutatta, hogy a szirtuin túltermelése nem nyújtja meg a kísérleti muslicák és 

a fonálférgek élettartamát. Márpedig ha ez a hatás a gerinctelenekben nem 

igazolódik, akkor a gerincesekben, így az emberben is megkérdőjeleződik a 

szer gyógyszergyár által hangoztatott hatékonysága – mondja Sőti Csaba. – 

Ennek ellenére feltételezhető, hogy a rezveratrolnak valóban vannak előnyös 

élettani tulajdonságai, de elképzelhető, hogy ezt nem vagy nem csak a 

szirtuinon keresztül fejti ki. A rezveratrol valószínűleg gazdaságosabb 

működésre állítja át a szervezetet. Így kisebb lesz a fogyasztása, de az 

amortizációja is. 

Emberi kísérleteket kevesen végeztek, de néhány vizsgálat pozitív 

eredménnyel zárult. 

– Mi túlsúlyos, de egyébként egészséges alanyokat vizsgáltunk. Azt 

találtuk, hogy a rezveratrol elősegítette emésztésük előnyös alkalmazkodási 

folyamatait, csökkentette a nyugalmi és az alvás alatti emésztés sebességét. Az 

izmokban aktiválta a szirtuin- és más fehérjék génjét. Továbbá csökkentette a 

vércukor- és inzulinszintet, illetve a máj zsírtartalmát – nyilatkozta Silvie 

Timmers, a Maastrichti Egyetem humánbiológiai tanszékének munkatársa, a 

vizsgálat vezetője. – Tehát az általunk vizsgált alanyoknál az általános 

egészségi állapot némi javulását tapasztaltuk az alkalmazott dózis mellett és a 

vizsgálat időtartama alatt. Ezek az eredmények azonban nem általánosíthatók 

minden emberre és más betegségekre. 

Ennek ellenére az interneten pár másodperc alatt találni olyan 

természetgyógyász-oldalakat, amelyek táplálékkiegészítőként kínálnak 

kapszulázott rezveratrolt. Jól ismert módja a gyógyszerügyi hatóságok 

kikerülésének, hogy a gyártók táplálékkiegészítőnek neveznek olyan 

készítményeket, amelyek állításuk szerint az egészségre hatnak, tehát 

valójában gyógyszerek. Kérdés, hogy szabad-e ilyen vegyületeket magunkhoz 

vennünk. 

– Az állatkísérletekben hatásos rezveratrol menynyisége a vörösborban és a 

gyümölcsökben található koncentráció ezerszerese is lehet. Ennyit tehát az 

ember nem képes elfogyasztani. A piacon kapható rezveratrolkészítmények 

azonban az állatoknál hatásosnak mutatkozó dózisban tartalmazzák az 

anyagot. Ez rövid távon valószínűleg nem okoz gondot, de mivel a klinikai 

kísérletek nem zárultak le, hosszú távú hatásáról semmit sem tudunk – 

figyelmeztet Sőti Csaba. – Én biztosan nem szednék táplálékkiegészítőként 

árult rezveratrolt. Egyszerű és kényelmes azt feltételezni, hogy létezik egy 

csodaszer, és ez az egy anyag gyógyít mindent. Pedig a szőlő és így a vörösbor, 

sőt a legtöbb zöldségféle is vegyületek százait tartalmazza, amelyek hatnak az 
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emberi egészséget védelmező mechanizmusok, így például az immunrendszer 

működésére.  

 

2012. június 16. 
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Tündetudomány 
 

 

 

Hogyan kerülhet a varázslók, törpék és láthatatlanná tévő gyűrűk 

fantáziavilágában játszódó művek írója a magyar egyetemek irodalmi 

tanszékeire? Talán úgy, hogy Magyarországon felnőtt A gyűrűk ura 

regényeken nevelkedett generáció, amely helyet követel neki a 

tudományos vitákban is. 

 

Ha megfilmesítenek egy regényt, az vagy nagyon jót tesz a népszerűségének, 

vagy nagyon rosszat. Bár az igazán elkötelezett rajongók általában 

fanyalognak imádott művük moziváltozata láttán, A gyűrűk ura esetében ez 

korántsem általános. Sokuknak tetszett a film, sőt némelyek éppen azt emelik 

ki legnagyobb hibájaként, hogy készítői túlságosan ragaszkodtak a regény 

cselekményéhez. Mindenesetre a filmtrilógia tíz évvel ezelőtti bemutatója John 

Ronald Reuel Tolkien műveinek valóságos reneszánszát indította el. 

Világszerte Tolkien-társaságok alakultak, amelyek szándékuk szerint ápolják, 

népszerűsítik az író életművét. 

A szerző, John R. R. Tolkien az Oxfordi Egyetemen tanított angol nyelvet 

és irodalmat, illetve nyelvészetet. Aprólékos műgonddal építette fel 

regényeiben azt az univerzumot, amelyben hősei a gonosz erőivel vívott 

apokaliptikus háború közepén találják magukat. Ehhez a kitalált világhoz 

nyelveket alkotott, és a mesében felbukkanó népek, lények történelmét, 

mitológiáját, sőt hősköltészetét is megteremtette. A regényfolyam első része, 

A hobbit már a második világháború előtt megjelent. Az igazi sikert azonban 

A gyűrűk ura trilógia hozta el, amelyet 1954–55-ben adtak ki először. A gyűrűk 

ura a hatvanas-hetvenes években világsiker lett, százmillió példányt adtak el 

belőle. 

Ami a magyar kiadást illeti, az 1982-es első kiadástól kezdve húsz éven 

keresztül A gyűrűk ura ismert volt ugyan hazánkban, de csak a fantasy 

műfajhoz vonzódó olvasók között vált kultuszkönyvvé. 

Réz Ádám műfordító ismerte a művet, és a szerző halála után nem sokkal 

megegyezett a Gondolat Kiadóval a fordításról. Megalkotta a magyar változat 

kereteit, benne a gyakran szójátékos nevű szereplők, helyek elnevezéseivel. 

Halála miatt azonban már az első kötet fordítása is félbemaradt. A munkát 

Göncz Árpád vette át, aki befejezte az első kötetet, és a fennmaradt két részt is 

lefordította. 

Nálunk az általános elismerést (vagy divathullámot) a Peter Jackson 

rendezte filmváltozat tíz évvel ezelőtti bemutatása hozta el a műnek, a Magyar 

Tolkien Társaság is ekkor alakult. 
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Mi teszi különlegessé ezeket a klubokat (azaz Tolkien rajongóit), hiszen se 

szeri, se száma a hasonló fantázia (a műfaj elterjedt angol elnevezésével: 

fantasy) szülte regényeknek? A tízéves Magyar Tolkien Társaság a minap 

tartotta negyedik konferenciáját Budapesten, a Károli Gáspár Református 

Egyetem Anglisztika Intézetével együttműködve. Ott próbáltunk ennek a 

kérdésnek utánajárni. Illetve annak is: fél évszázaddal A gyűrűk ura 

megjelenése után el lehet-e helyezni ezt a könyvet a szépirodalmi 

könyvespolcokon? 

– Bár egzakt módon természetesen nem igazolható, hogy Tolkien művei 

jobbak lennének a XX. század második felében született fantasy műfajú 

regényeknél, az mindenesetre beszédes lehet, hogy egyértelműen a 

legnépszerűbbek, ezeket adták ki a legtöbbször, a legtöbb példányban – 

mondja Füzessy Tamás, a Magyar Tolkien Társaság tagja, számos, az író 

munkásságával kapcsolatos kötet fordítója, szerkesztője. – A társaság léte is 

arra épül, hogy, bár nem tudjuk megfogalmazni, pontosan miben, de úgy 

érezzük, Tolkien művei valamiben különlegesek, másképp érintenek meg 

bennünket, mint a többi hasonló alkotás. 

Az sem egyértelmű, hogy Tolkien művei a szigorúan vett fantasy műfajba 

sorolandók-e. Egyes kutatók szerint, ha egy könyvben varázslók, szörnyek és 

törpék szerepelnek, akkor az alkotás műfaja mindenképpen ez. A definícióval 

azonban bajok vannak, hiszen ennek alapján például az ókori eposzok is 

fantasynek minősülnének, amitől valószínűleg számos klasszika-filológus a 

szívéhez kapna. A gyűrűk ura és társai ugyanis számos tekintetben 

különböznek a többi hasonlónak tetsző műtől. Ahogy a fantasy elnevezése is 

mutatja, ezek a művek általában kitalált világban játszódnak, és 

hangsúlyozottan a fantázia szüleményei, közvetlen kapcsolatuk nincs a 

valóságos világgal. Tolkien regényei azonban itt, a földön játszódnak 

valamikor a régmúltban. Az időpontot nem szívesen jelölte meg, de ha 

kérdezték, általában öt-hat ezer évvel ezelőttre datálta a cselekményt. 

– Tolkien mítoszt kívánt teremteni. Mítoszt abban az értelemben, hogy a 

cselekményt a régmúltba, az aranykorba helyezte, és ennek fényében 

szándékai szerint új értelmet nyernek a jelenkor történései. Ez a fajta filozófiai 

keretrendszer szinte példátlan a többi fantasyíró műveiben – tartja Füzessy 

Tamás. – Első hallásra egy könyv, amely annak bizonyításáról szól, hogy jónak 

lenni sokkal jobb, mint rossznak, és a végső cél, az Isten felé való törekvés 

vélhetően nem hangzik túl izgalmasnak. Ennek ellenére kétségtelen, hogy 

Tolkien nagyobb hatással volt a fantasy műfajra, mint bárki más. A többi író 

hozzá képest definiálja önmagát. 

– Fantasyt Tolkien után nem lehetett úgy írni, mint előtte. A gyűrűk ura az 

én értelmezésemben viszonylag egyszerű eszközökkel megírt szórakoztató 

szöveg, amely azonban olyan rétegeket rejt magában, ami nem csak a 

szórakozni vágyók számára érdekes – teszi hozzá a konferencián ugyancsak 



 

49 
 

előadó Kelemen Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem összehasonlító 

irodalomtudományi tanszékének vezetőhelyettese. – A cselekmény kliséi 

azonban jelentősen megcsontosodtak az évtizedek alatt, az új fantasyíró-

nemzedék éppen e kliséket akarja föltörni. Bár a szakirodalom jelentős része 

Tolkient fantasyírónak tekinti, én nem. Szerintem ő úgynevezett szimulákrum 

regényeket írt, amelyekben korábbi, ismert műfajok eszközeit, elemeit 

használta föl, mondhatni, ezeket szimulálta, hogy ezáltal valami újat 

teremtsem. 

A legtöbb unalomig ismert fantasyklisét Tolkientől eredeztetik tehát. Bár 

sok mitológiai, népmesei, sőt bibliai motívumot használt műveiben, A gyűrűk 

ura központi cselekményszála, miszerint különféle lények (emberek, törpök, 

tündék) együtt indulnak kalandos küldetésre, egyedülálló volt keletkezésekor, 

a XX. század közepén. Szereplői származása azonnal meghatározza 

mentalitásukat is. Kritikusai gyakran éppen a jellemek polarizáltságát vetik a 

szemére, számára elképzelhetetlenek lettek volna a gonosz tündék vagy a jó 

orkok. A későbbi fantasy – nem kis részben szándékosan Tolkiennal szemben 

– kiegyenlítésre törekszik, ezért vált árnyaltabbá benne a szereplők 

személyisége. Tolkien szereplői egyszerűségének az az oka, hogy az író sok 

kutató szerint erkölcsi példázatot, didaktikus, morális példamutatást kívánt 

írni, nem puszta kalandregényt. 

Itt elérkezünk a Tolkien-életmű irodalomtudományi körökben legtöbb vitát 

kiváltó vetületéhez. Köztudott, hogy John Ronald Reuel Tolkien elmélyülten 

gyakorolta katolikus hitét. Kézenfekvő tehát műveit ennek fényében 

értelmezni, és így a bibliai motívumok mögött könnyen találhatunk teológiai 

üzeneteket. Kérdéses azonban, hogy ezek valóban ott vannak, vagy csak a 

prekoncepciókkal induló elemző látja bele őket. 

– Tolkien teljes mértékben a katolikus tanítások szellemében írta a műveit 

– véli Füzessy Tamás. – Többször nyilvánosan – publikált levelek, interjúk 

formájában –, egyértelmű módon kifejtette erre vonatkozó szándékát. Sőt a 

konkrét párhuzam elemeit is részletezte, így a keresztény Szentháromság 

istenképének megjelenését a dramaturgiában. Élete legnagyobb 

megdöbbenése volt, hogy az emberek többsége ezt nem olvasta ki belőle. Talán 

az volt ennek az oka, hogy túl jó fantasyíró volt, és a mű túl izgalmasra 

sikeredett. A cselekmény így az olvasók többsége elől elfedte az erkölcsi 

üzenetet. A mögöttes tartalom megértését az is nehezíti, hogy Tolkien utálta az 

erőltetett allegóriákat. Sokan például a második világháborút látták A gyűrűk 

urában, pedig ennek alapmotívumai jóval a háború előtt elkészültek. Barátját, 

Clive Staples Lewist, a Narnia krónikáinak íróját azonnal besorolták a 

keresztény írók közé, de Tolkient nem. Éppen ezért kevesebb országban került 

indexre, mint Lewis. (A vasfüggönyön inneni megjelenést valószínűleg az sem 

siettette, hogy Tolkiennek nemcsak katolicizmusa, hanem antikommunista 

nézetei is közismertek voltak.) 
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– Tolkien A gyűrűk ura máig alapkiadásnak tekinthető kiadásához írott 

előszavában úgy fogalmazott, hogy ő semmi mást nem akart, mint 

szórakoztatni. Éppen ez a szerzői szándék teszi műveit a szélesebb közönség 

számára is befogadhatóvá, és véleményem szerint ezért nem érződik rajta az a 

filozófiai üzenet, amelyet azóta sok értelmező tulajdonít neki – fogalmazza 

meg ellentétes véleményét Kelemen Zoltán. – Az a vélemény, miszerint 

Tolkien mitológiát kívánt létrehozni, és teológiai üzeneteket közvetített, a 

szerző halála után megjelent A szilmarilok című regény előszavában tűnik föl 

először, amelyet az író fia, Christopher írt. Én nem értek egyet ezzel. Szerintem 

Tolkien nyelvzseni volt, és olyan szinten ismert számos holt és élő nyelvet, 

hogy maga is alkotott nyelveket. Hogy e nyelvek ne csak az ő 

dolgozószobájában éljenek, történeteket talált ki hozzájuk. 

Kelemen Zoltán nem vitatja, hogy a szöveg tartalmaz bibliai, ógörög, 

germán mitológiai motívumokat, az apokalipszis képét, azt, hogy végül a 

legkisebb, leggyengébb szereplők mentik meg a világot. De a szövegből 

szerinte semmilyen vallásos példamutatásként értelmezhető üzenet, párhuzam 

a katolicizmussal nem olvasható ki. 

– Teljes mértékben elutasítom a konkrét vallási értelmezéssel kapcsolatos 

álláspontot, de a saját kutatásaim alapján is nyilvánvaló a mitológiai források 

nagy jelentősége a szövegben – folytatja Kelemen Zoltán. – Megjelenik az 

exodus, a testvérgyilkosság, az új haza, az ígéret földjének elfoglalása. 

Tolkien tehát az elvárható legnagyobb alapossággal alkotta meg műveinek, 

így A gyűrűk urának háttértörténetét, a cselekményből kiolvasható morális 

példamutatást. De nem kerülhetjük meg a kérdést, hogy e műnek, amely 

mégiscsak mese, amelyben varázslók és szőrös lábú hobbitok harcolnak 

szörnyekkel, hol a helye az irodalomtörténetben. Profánabb módon 

megfogalmazva: ponyva vagy szépirodalom? A magyar irodalomtudomány 

reakciója (ahogy a világon bárhol) vegyes. 

– Sok olyan magyar irodalmár, aki nem olvasta őket, esetleg csak a filmeket 

látta, nem szereti, látszatjelenségként értékeli Tolkien műveit. Ellenben azok 

között, akik olvasták, kevesen vannak olyanok, akik ne tartanák irodalmi 

értelemben is jelentős műveknek őket. De ez nem jelenti azt, hogy a 

világirodalom legjelentősebb alkotásai közé kell helyeznünk őket – mondja 

Füzessy Tamás. – Sokan azért értik félre Tolkient, mert A gyűrűk urával 

azonosítják, holott ő A gyűrűk ura mitológiai előzményeit feldolgozó A 

szilmarilokat tekintette fő művének. Ennek befogadása azonban már 

korántsem olyan könnyű, mint A gyűrűk uráé. Azok a Tolkien-rajongók pedig, 

akik csak a kalandregényt látják műveiben, hamar lemorzsolódnak. 

Tolkien valóban A szilmarilokat próbálta évekig elfogadtatni a kiadókkal, 

de azok első regénye, A hobbit (vagy az első magyar fordításban: A babó) 

sikerét látva inkább a hobbitok kalandjainak folytatását akarták. Hosszas 

alkudozás után az író fejet hajtott, így jelent meg A gyűrűk ura 1954–55-ben. 
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A sors fintora, hogy ma a legtöbben ezt a regényt ismerik Tolkien 

munkásságából. 

– A tudományos közösség egy része egyértelműen elutasítja Tolkient. Úgy 

látom, hogy az a réteg, amely elfogadja, többségében nem az irodalomtudósok 

köréből, sokkal inkább a néprajzkutatók, a kulturális antropológusok és a 

valláskutatók közül kerül ki – teszi hozzá Kelemen Zoltán. – Engem a szöveg 

szintjén érdekelnek a művei, hiszen általuk érdekes társadalmi jelenségek 

hajtóerőit lehet kutatni. Tehát kulturális jelenségként tartom fontosnak, de 

szerintem sem lehet a világirodalom legjobb művei közé sorolni őket. 

Tolkien műveinek rajongóit a kívülállók hajlamosak egy kalap alá venni 

más kosztümös filmek híveivel. Ahogy a Harry Potter fantáziavilágában élő 

gyerekeket, akik varázslónak öltöznek, seprűn próbálnak lovagolni, és baglyot 

tartanak, a Tolkien-társaságok tagjait is felnőni képtelen gyerekekként képzeli 

el az ember. Bár a Károli Gáspár Református Egyetemen rendezett 

konferencián részt vevők egy részének ruházatán valóban felfedezhetők voltak 

a talán kelta hatású motívumok, egyikük pedig középkori viseletre emlékeztető 

inget hordott, varázslósüvegről szó sem volt. 

Persze lehet, hogy a helyszín és az irodalomtudományi konferencia 

megkövetelte külsőségek okán a rajongók csak visszafogták magukat. Erre 

utalhat az is, hogy a társaság tagjai a Tolkien által kitalált nyelvek 

hangzásvilágába illeszkedő álneveket választanak maguknak. 

– A társaság a tolkieni mitológia köré szerveződött internetes fórumokból 

nőtte ki magát. Ott pedig szokás, hogy a hozzászólók becenevet választanak 

maguknak. A jelenleg is használatos álnevek, az enyém például Ankalimon, 

innen származnak, később pedig már azok is választottak maguknak ilyen 

nevet, akik sohasem fórumoztak – mondja Füzessy Tamás. – A kívülállóknak 

biztosan furcsa, de a közösségen belül az számít igazán bensőségesnek, ha 

valakit a valódi nevén szólítunk. Csak azokkal teszünk így, akikkel a 

társaságon kívül is jó barátságban vagyunk.  

 

2012. június 30. 
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Elveszett paradicsom 
 

 

 

A jó ízt föláldoztuk a tárolhatóság és a szállíthatóság oltárán 

Hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy sok minden „régen sokkal jobb 

volt”. Ez jól ismert pszichológiai jelenség, és nincs feltétlenül összhangban 

a valósággal. Ám vannak esetek, amikor az érzés megalapozott, és a 

megszokott formák, illatok, színek romlása objektíve is megfogható. Így 

van ez a paradicsommal is, amely mára mintha elvesztette volna zamatos 

ízét. 

 

Néhány évvel ezelőtt Barcelonában jártunk januárban, és cseresznyét ettünk. 

A tizenkilenc Celsius-fok ellenére, amennyit a köztéri hőmérők mutattak, a 

január ott sem a cseresznye főszezonja. A gyümölcs mégis hatalmas, tűzpiros 

volt, tapintásra pedig kemény, mindezzel a frissesség érzetét keltette. Vettünk 

egy dobozzal, és akkor következett a csalódás. A cseresznye (vagy meggy, már 

nem is voltunk biztosak benne, hogy mi) ugyanis teljesen ízetlen volt. A 

szilványi szemek rágása semmiféle élvezetet nem nyújtott. Ez nem egyedi eset, 

az ember sokszor tapasztalja a „túl szép” szőlővel, almával, körtével, hogy a 

külcsín nincs összhangban a belbeccsel. Leggyakrabban pedig a paradicsom 

elfogyasztását kíséri csalódás. 

Minap a világ egyik vezető tudományos szakfolyóirata, a Science közölt 

tanulmányt arról, hogy milyen genetikai okai lehetnek a hajdan megszokott 

zamatú paradicsom eltűntének. E történet nem ma kezdődött, és semmi köze a 

sokak által elutasított modern mezőgazdasági biotechnológiai módszerekhez. 

A Time magazin cikke szerint hetven évvel ezelőtt a paradicsomtermesztők az 

egyre növekvő és egyre távolabb jelentkező kereslet miatt olyan módszereket 

kezdtek keresni, amelyek segítségével hosszú ideig kívánatos marad a termés. 

Minthogy az akkoriban elterjedő szupermarketek polcairól kizárólag a látvány 

alapján választották ki az árukat a vásárlók, az íz szerepe másodlagossá vált. 

Régóta tudják a gazdálkodók, hogy a paradicsom utóérésre képes, így a 

zölden leszedett termés szállítás, tárolás közben is bepirosodhat. Ezáltal 

növelhető a betakarítás és az áruházi értékesítés között eltelt idő. A vásárlók 

azonban nem csak azt figyelik, hogy mennyire piros a paradicsom. Nekik az 

egységes szín legalább olyan fontos. A pöttyös, foltos paradicsomról azt 

gondolják (okkal vagy ok nélkül), hogy sérült, esetleg kezd rothadni, 

megfertőzte valamilyen élősködő. A foltos termés a termesztőnek sem jó, mert 

első rápillantásra nem egyértelmű a zöldség érettségi állapota, így a termésben 

keverten lesznek éretlen és túlérett példányok. A színnel azonban az íz is 

változni kezdett. Sok idős ember meggyőződéssel állítja, hogy a régi piacokon 
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olyan paradicsomot lehetett kapni, amelyet előző nap szedtek le a kiskertben, 

íze pedig összehasonlíthatatlanul jobb volt. 

Tavaly – sok más élőlény után – elejétől a végéig meghatározták a 

paradicsom örökítőanyagát (tudományosabban fogalmazva: megszekvenálták 

a DNS-ét), így olyan genetikai vizsgálatokra is lehetőség nyílt, amelyekről 

korábban nem is álmodhattak a kutatók. Ann Powell, a Davis városában 

működő kaliforniai egyetem növénytani tanszékének munkatársa és kollégái 

íz és látvány kapcsolatát keresve számos termesztett paradicsomfajta magját 

gyűjtötték össze a világ minden tájáról. A növényeket keresztezték a Dél-

Amerikából származó, vadon élő paradicsommal, amelyből annak idején 

kiindult a termesztett paradicsom nemesítése. Ez az ősi paradicsom látszatra is 

jelentősen különbözik ember alakította társaitól. Legszembetűnőbb 

jellegzetessége, hogy a szár körül sötét foltok éktelenítik. A keresztezéses 

kísérletek eredményeképp kihajtott növényeken aztán genetikai analízist 

végeztek, és találtak is egy olyan gént, amely egyszerre befolyásolta a termés 

ízét és külalakját. 

E gén által kódolt fehérje képes erősíteni más fehérjék aktivitását, méghozzá 

olyan fehérjékét, amelyek a fotoszintézist végző sejtszervecskék, a zöld 

színtestek (kloroplasztiszok) képződését irányítják. A vadon nőtt 

paradicsomban ez a gén nagyon aktív, így végeredményben több kloroplasztisz 

termelődik benne, az éretlen termés színe pedig sötétebb lesz. Ezzel szemben 

a termesztett paradicsomban kevéssé működik, ezért világosabb zöld a színe. 

Csakhogy a kevesebb kloroplasztisz miatt nemcsak a szín lesz világosabb, 

hanem a gyengébb fotoszintézis okán kevesebb cukor képződik a termésben, 

így íztelenebb marad. A kutatás vezetőjét arról kérdeztük, hogy vajon 

összeegyeztethető-e a paradicsomban a szépnek, kívánatosnak tartott szín és a 

telt íz. 

– Számos paradicsomfajta létezik, amelyek szépek és finomak is egyszerre. 

Az íz ugyanis összetett jelleg, amelyet a genetikai háttéren túl a termesztési 

körülmények is befolyásolnak. A kevés napsütés, a túl sok víz és a túlzásba vitt 

trágyázás például hátrányosan befolyásolja az ízt. Az is nagyon fontos, hogy 

éretlenül vagy éretten szedték-e le a paradicsomot, és hogyan tárolták utána – 

válaszolta lapunk kérdésére Ann Powell. – A finomságot egyébként nem lehet 

objektívan meghatározni, hiszen kultúráról kultúrára változik az ízlés. Az ízt 

pedig nem csupán a cukortartalom, hanem még vagy negyven vegyület 

együttes koncentrációja befolyásolja. Tehát a szép külalak és a jó íz korántsem 

zárják ki egymást. 

Leegyszerűsítő az a nézet a kutatónő szerint, hogy a piacon jó, a 

szupermarketben pedig rossz paradicsomot lehet kapni. Bár a falusi piacokon 

árult paradicsom íze általában valóban teltebb, mint a szupermarketekben 

kapható társaié, de azokat a fajtákat sokszor lehetetlen olyan léptékben 

termelni és szállítani, amilyet a hatalmasra duzzadt lakosság igényel, áruk 
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pedig általában magasabb. Felvetésünkre, hogy sok más zöldség, gyümölcs 

esetében hasonlókat tapasztalni, Powell egyetértően azt válaszolta, hogy éppen 

ezen dolgoznak jelenleg. Hasonló géneket találtak már a paprikában és a 

padlizsánban, de ez sokkal általánosabb jellemző lehet a valóságban, minthogy 

sok termés zöld, miközben kifejlődik, és csak érés közben változik a színe. 

Hazánkban, főként Kecskemét környékén, régi hagyománya van a 

paradicsomnemesítésnek, az ott működő intézet a magyar fajtakísérletek 

központja. Az alapító, Mészöly Gyula laboratóriumából bőven termő és jóízű 

fajták tömege került ki. 

Kecskemét kiváló hely volt a paradicsomtermelésre és -nemesítésre, az 

ottani homoktalaj ugyanis nagyon kedvezett az érés intenzitásának. A 

homoktalaj sokkal könnyebben melegszik, a szemcsékről visszaverődő 

napsugarak pedig gyorsítják az érést – hívja fel a figyelmet a környezeti 

tényezők fontosságára Takácsné Hájos Mária, a Debreceni Egyetem 

zöldségtermesztési tanszékének docense, korábban a kecskeméti 

zöldségtermesztési kutatóintézet munkatársa. – Az ott dolgozó szakemberek 

pedig kiváló kutatók voltak. Volt szerencsém együtt dolgozni például Farkas 

Józseffel, aki a magyar paradicsomnemesítés egyik legnagyobb alakja. A 

magyarországi klíma és termőtalaj, valamint a speciálisan ilyen 

körülményekhez nemesített hazai fajták együttesen olyan kiváló termést 

eredményeznek, amely a legjobban megfelel a magyar közízlésnek. 

A ma a kecskeméti Mészöly Gyula utcában található intézet egy másik 

munkatársát kérdeztük az amerikai kutatás helytállóságáról. 

– Bár a jó íz és a szép szín nem ellentétes jellegek, a tendencia igaz. A jó ízt 

föláldoztuk a tárolhatóság és a szállíthatóság oltárán. Ahhoz ugyanis, hogy a 

teljes ízvilág kibontakozhasson, érett állapotban kellene leszedni és azonnal 

elfogyasztani a paradicsomot. Amióta nagyüzemi körülmények között 

termelik, mindez nem valósítható meg. Így kissé éretlenül szedik, és bár képes 

utóérésre, soha nem lesz olyan az íze, mint a növényen megérett termésnek – 

válaszolta kérdésünkre Milotai Péter, a zöldségtermesztési kutatóintézet 

paradicsomnemesítője. 

A nemesítő véleményével a docens is egyetért. 

– Nem kell, nem lehet különválasztani az ízt és a küllemet. A hazai 

paradicsomnemesítés képes volt ugyanis egyszerre szép és finom fajtákat 

előállítani. Az viszont előfordul, hogy a mai termelői igényeknek nem minden 

esetben felelnek meg a korábban létrehozott, jóízű fajták, de még ezt sem 

jelenteném ki kategorikusan. Nemesítési szempontból a szépség és a jó íz tehát 

nem probléma – mondja Takácsné Hájos Mária. 

Miközben a paradicsom finomságáról beszélünk, valójában nem is olyan 

egyszerű definiálni e jelleget. Mindenki számára más és más íz a kívánatos, és 

ahogy Ann Powell is mondta, ez korról korra, országról országra változik. 
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– A paradicsom ízét alapvetően a gyümölcscukor és főképpen a citromsav 

koncentrációja határozza meg. Mindkettőből sokat kell tartalmaznia a jó ízhez, 

és a közvélekedés szerint az az ideális, ha cukorból tízszer több van benne, 

mint savból. Általában a vadon termő paradicsom húszgrammos 

bogyóméretéhez közelítő kicsi cseresznyeparadicsom jobb ízű, benne az 

ideálishoz közelít a cukor-sav arány – mondja Milotai Péter. – De ilyenek 

voltak azok a régi kecskeméti paradicsomfajták is, amelyeket az ötvenes-

hatvanas években Mészöly Gyula akadémikus kezdett nemesíteni. Abban az 

időben még „ráértek arra”, hogy komplex módon értékeljék a fajtát, és az íz 

ugyanolyan fontos volt, mint más tulajdonságok. Volt is miből válogatni, 

ugyanis sok hagyományos, jóízű fajta állt rendelkezésre, amelyek keresztezése 

ugyancsak finom fajtákat eredményezett. 

Az akkoriban megteremtett, rendkívül jó ízű fajták iránt Milotai Péter 

elbeszélése szerint idővel csökkent az érdeklődés, és jobbára a kiskertekbe, az 

úgynevezett színes tasakos kategóriába szorultak vissza (az elnevezés a 

hobbikertészeknek szánt vetőmag általános kiszerelésére utal). Ilyenek voltak 

a kecskeméti jubileum, a kecskeméti 407-es, a kecskeméti 3 heterózis. Az 

egyre inkább fóliasátrakba került termelés szempontjából a korai termés, a 

szállíthatóság, a nagy termőképesség, a kórokozó-rezisztencia, a 

bogyókeménység és legfőképpen a hosszú pulton tarthatóság vált fontossá. 

– A paradicsom ízét illető közízlés is változik. Ezelőtt harminc-negyven 

évvel inkább a savanykás paradicsomot keresték, ma viszont az édesebbet 

kedvelik. Ennek hátterében az állhat, hogy ma több paradicsomot esznek 

nyersen az emberek, mint régen – egészíti ki Takácsné Hájos Mária. – Bár a 

zamat genetikailag meghatározott, nagyon fontos a szellős talajszerkezet és a 

szervesanyag-tartalom. 

 

2012. augusztus 18. 
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Varjúháj 
 

 

 

Egyre kevesebb összefüggő növényzettel takart zöld terület van 

Budapesten, pedig a helyhiány nem indokolná e szomorú tényt. Annak 

ellenére sem, hogy a talajszinten hozzáférhető alkalmas területek egyre 

fogyatkoznak. Növények ültetéséhez, parkosításhoz ugyanis nem kell a 

földszinthez ragaszkodnunk, erre a házak teteje, sőt a házfalak is 

alkalmasak. E rétek pedig nemcsak szépek, de az urbánus lét számos 

bajára is megoldást kínálnak. 

 

Megállapították az angliai lancasteri egyetem kutatói számítógépes modellek 

segítségével, hogy a városi épületekre telepített növények nemcsak a korábban 

hitt egy-két százalékkal képesek csökkenteni a levegőt szennyező nitrogén-

oxidok és a szálló por koncentrációját, hanem akár húsz-harminc százalékkal 

is. Összehasonlították a hagyományos növényzet, például az utcai fák, bokrok 

és a függőleges felületekre futtatott vagy oda ültetett növények alkotta „zöld 

falak” hatékonyságát. Az eredmények első hallásra meglepőek lehetnek: a 

falakat borító néhány centiméteres növények több szennyező anyagot vonnak 

ki a levegőből, mint a méretes fák. A kutatók magyarázata szerint a magas 

házak határolta szűk utcákban megrekedő szennyezett levegővel a falakon 

tenyésző növények találkoznak a leginkább. A fák csak lombkoronájukban 

hatékonyak, de a szennyeződés hajlamos a földfelszínhez közel hömpölyögni. 

– Úgy találtuk, hogy a légszennyezés csökkentése és a növényzettel borított 

felületek nagysága között nagyjából egyenes az arány. Ez azt jelenti, hogy 

bármilyen kis zöld felület eredményesen csökkenti a káros anyagok 

koncentrációját az adott utcában, nem kell ehhez valamiféle küszöbértéket 

meghaladni. Persze minél több a zöld felület, annál jobban csökken a 

légszennyeződés – válaszolta lapunk kérdésére Thomas Pugh, a lancasteri 

egyetem légkörkutató központjának munkatársa, a vizsgálat vezetője. – A zöld 

falaknak szinte csak pozitív hatásaik vannak. Az elképzelhető káros hatások, 

például a megnövekedő virágpor-koncentráció vagy a gyökerek okozta 

károsodás a falakban megfelelő módszerek alkalmazásával kiküszöbölhetők. 

Bár a kutatás eredményei szerint a zöld falak csökkentik a legjobban a 

légszennyezést, fenntartásuk igen költséges, így hazánkban eddig kevéssé 

terjedtek el. A vízszintes tetőkre telepített növények alkotta zöld tetők 

térhódítása azonban jóval előrehaladottabb. A csepeli központi 

szennyvíztisztító telep egyik hangár méretű, huszonötezer négyzetméteres 

épületének tetejére kapaszkodunk föl. Itt nem betonfödémet vagy a 

szigetelőanyag külső felületét, hanem néhány centiméter magas, zöldes, 
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vöröses, barnás növények majdnem összefüggő szigeteit találjuk. Ez 

Magyarország legnagyobb területű zöld tetője. Bár helyenként virágládákat, 

kisebb facsemetéket is telepítettek, nem ezek a főszereplők, hanem az első 

látásra jelentéktelennek tűnő növények. Miattuk lesz ugyanis zöld a tető. 

A zöld tetőt sokan afféle városligeti rétként képzelik el, amelyet gyep borít. 

Bár parkosítani is lehet az épületek tetejét, ha nem akarunk sokat foglalkozni 

a növények életben tartásával, a pázsitfűfélék helyett érdemesebb pozsgás 

növényeket, például varjúhájféléket ültetni. Ezek szinte az egész világon 

elterjedtek, a zöld tetők szempontjából előnyös tulajdonságuk, hogy 

szárazságtűrők, és gyökereik már néhány centiméter vastagságú talajjal is 

megelégszenek. A varjúhájjal betelepített tető így nem erdei tisztásra, inkább 

félsivatagra vagy hatalmas sziklakertre hasonlít. 

Kétségtelenül mutatósabb a virágokkal, növényekkel fedett tető a puszta 

betonnál, de megéri gyakorlati haszna a költségeit, főként egy szennyvíztisztító 

telepen? 

– A tetőt fedő növényzet megvédi a szigetelést az UV sugárzástól. További 

védelmet biztosít, hogy míg a szigetelőanyag hőmérséklete a növényzet 

nélküli, úgynevezett fekete tetőkön mínusz húsz és plusz nyolcvan Celsius-fok 

között ingadozhat, addig a zöld tetők hőingadozása negyven Celsius-fokra 

csökken – mondja Bellavics László, a szennyvíztisztító egyik épületének zöld 

tetőjét építő, gondozó Fito System Kft. ügyvezetője, a Zöldtető- és Zöldfal-

építők Országos Szövetségének alapító tagja. – A statisztikák szerint a fekete 

tetők karbantartási költsége tizenhat év alatt eléri a tető építési költségét, 

magyarul tizenhat évente újra meg kell venni a tetőt. Ezzel szemben a modern 

szigetelőanyagokra akár negyven év garanciát is vállalnak, így nem csoda, ha 

egy szakszerűen megépített extenzív zöld tető életkora meghaladhatja az egy 

emberöltőt. 

Mindez nem jelenti azt, hogy a zöld tetőkkel nem kell törődni, de 

fenntartásuk általában jóval kevesebb odafigyelést igényel, mint sokan 

gondolják. Ebből a szempontból meg kell különböztetnünk a zöld tetők két 

fajtáját. Az extenzív zöld tetők, hasonlóan az extenzív módon tartott 

állatokhoz, „elvannak magukban”, miután kifejlődött rajtuk a teljes növényzet 

– ha nincs kivételes szárazság –, nem kell őket öntözni, metszeni. Bellavics 

László a saját háza tetején lévő zöld tetőt már évek óta csak alulról szemléli, 

mégis fenntartja magát. Az intenzív zöld tetők ezzel szemben – elnevezésük is 

utal rá – rendszeres karbantartást, gondozást, öntözést igényelnek. 

Bár a tíz centiméter vastag, szárazságtűrő növényzettel takart zöld tető 

hőszigetelő képessége megegyezik a három-négy centiméter vastag 

hagyományos hőszigetelésével, ez csak kiegészítésként szerepelhet az 

épületek tetején. Így pusztán gazdaságossági szempontok jelenleg még nem 

indokolják a zöld tetők telepítését. Ha viszont a beruházás költsége és a 
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pénzben kifejezhető azonnali haszna mellett egyéb, ökológiai, társadalmi 

szempontokat is fontolóra veszünk, már más a kép. 

– A nagyvárosokra jellemző a hősziget jelenség, minthogy az épített 

környezet sokkal jobban felmelegszik, mint a természetes növényzet és a 

vízfelszín. Ez hatékonyan csökkenthető a csapadék hetven százalékát megtartó 

zöld tetőkkel. Amikor párologtatnak, egyetlen liter víz elpárologtatásával ezer 

köbméter levegő hőmérsékletét képesek két Celsius-fokkal csökkenteni – érvel 

Bellavics László. – A hűvösen maradó tetők hatására nem keletkeznek fölöttük 

emelkedő meleg áramlatok, így a leülepedett por sem kerül vissza a levegőbe. 

Ez sok embernek fontos, hiszen az allergiások jelentős része a porra érzékeny. 

A zöld tetők az éghajlatot pontosan úgy befolyásolják, mint a talajszinten 

kihajtott növények. A kutatások szerint egy négyzetméter extenzív zöld tető 

375 gramm szén-dioxidot képes megkötni egy év alatt. Bár ez kevésnek tűnik, 

de ha egy egymillió lakosú város összes épületének tetejét zöld növényzet 

borítaná, az évente 55 ezer tonna szén-dioxidot vonna ki a légkörből. Ez pedig 

megegyezik tízezer gépkocsi éves szén-dioxid-kibocsátásával. 

 

2012. augusztus 25. 
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Hamvak a széljegyen 
 

 

 

A Balatonból egy nemrég elhamvasztott hölgy hamvait tartalmazó urnát 

mosott partra a víz. A kegyeletsértőnek tűnő cselekedet nyomai a 

temetkezési szokások átalakulására hívják föl a figyelmet. Egyre többen 

viszik haza hozzátartozóik maradványait, amiben a kisebb költségek 

mellett a hagyományos temetői szolgáltatásokkal való elégedetlenség is 

szerepet játszik. 

 

Siófokon a strandon fürdőzők műanyag edényre lettek figyelmesek, amelyről 

a rajta lévő összetéveszthetetlen képek és feliratok alapján nyilvánvalóvá vált, 

hogy elhamvasztott holttest földi maradványait tartalmazza. Nem lehetett 

régóta a vízben, mivel az urna felirata alig halványult el, így a hozzátartozók 

kilétére is hamar fény derülhet. Nekik kell majd megválaszolniuk azt a 

kellemetlen kérdést is, hogy miképp kerültek a tóba a tavaly elhunyt, 

Csanádpalotán elhamvasztott 63 éves nő hamvai. Vélhetően magánszervezésű 

temetési szertartás alkalmával dobták a vízbe az edényt, mégis szokatlan, hogy 

nemcsak a hamvakat szórták a tóba, hanem a lezárt urnát dobták bele. E 

körülmény súlyosabban veti föl a kegyeletsértés gyanúját. 

A legkülönfélébb helyekről egyre gyakrabban előkerülő, hamvakat 

tartalmazó urnák a maradványok hazavitelének terjedő gyakorlatára hívják föl 

a figyelmet. 

– Tavaly csak a Budapesti Temetkezési Intézettől ezerkétszáznál valamivel 

több esetben vittek haza urnát a megrendelők, ami összes temetkezési 

szolgáltatásunk több mint hat százaléka. Mivel csak Budapesten harmincöt-

negyven kegyeleti szolgáltató működik, a fővárosban hazavitt urnák számáról 

nincs tudomásunk, de a szám az ezerkétszáznak akár a többszöröse is lehet. Az 

urnakiadások száma évről évre növekszik, a növekedés üteme a Budapesti 

Temetkezési Intézetnél átlagosan évi három-négy százalék körül van – 

válaszolja kérdésünkre Csébi Tamás, a Budapesti Városüzemeltetési Központ 

helyettes kommunikációs vezetője. – A hamvak hazavitelének főként anyagi 

okai vannak, de változóban van a kegyeleti kultúra is. Azaz ma már nem olyan 

fontos, hogy az elhunyt hozzátartozókhoz egy adott hely, azaz sír tartozzék. 

Ezt támasztja alá a temetőn belüli szórások térnyerése is. Attól a pillanattól 

fogva azonban, hogy a megrendelő átvette az urnát, semmilyen információval 

nem rendelkezünk a további sorsáról. 

A mostanában terjedő (vagy csak divatjukat élő) szertartások korántsem 

ismeretlenek, évezredek óta gyakorolják őket szerte a világon, bár jellemzően 

tőlünk távol élő kultúrákban. 
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– Egyidős a rétegzett társadalmak történetével a temetkezés története. A 

vadászó-gyűjtögető ősemberek, illetve némely ma élő, hasonló életmódot 

folytató természeti népek nem foglalkoznak különösebben az elhunytak 

sorsával – mondja Kézdi Nagy Géza régész-kultúrantropológus, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem kulturális antropológiai tanszékének munkatársa. – 

A temetők létesítésének előfeltétele volt a letelepedett életmód, a települések 

alapítása. A honfoglalás kori temető például a társadalom tükre volt. A temető 

közepén helyezték el a törzs vezetőinek holttestét, és ahogy haladunk kifelé a 

temető középpontjától, úgy követték egymást az egyre alacsonyabb rangú 

emberek sírjai. 

A temetkezési rítusok kialakulása egyszerre következménye a holtak 

tiszteletének és a holttestek jelentette közegészségügyi kockázat 

felismerésének. A hamvasztásos temetés a régmúltban éppen ezért főként a 

melegebb éghajlaton élő népekre volt jellemző, hiszen ott gyorsabban 

terjednek a fertőzések. Bár a hamvasztást gyakoroló kultúrákban kevesebb 

hangsúlyt fektettek az elhunyt sírhelyére, mindez nem jelenti azt, hogy a 

szertartásnak ne lett volna a túlvilági életbe való átlépést segítő szakrális 

tartalma. Az ókori görögöknél is máglyán hamvasztottak, de az elhunyt mellé 

pénzt tettek túlvilági kiadásai fedezetéül. 

– Nagy élményem volt megfigyelni az indiai Benáreszben, ahogy az elhunyt 

hozzátartozói megjelennek a kijelölt templomnál, ott kifizetik a felhasznált 

tűzifát, majd elhamvasztják a holttestet. Ezután a hamvakat beszórják a 

Gangeszbe, amely hitükben a túlvilágra vezető útként jelenik meg – folytatja 

Kézdi Nagy Géza. – A temetkezési szokások kialakulását tehát nagymértékben 

a környezeti körülmények befolyásolták. Sokszor azért hamvasztanak, mert 

másként egyszerűen nem lenne hely temetni. Az észak-amerikai indián 

kultúrákban az erdei fákon kialakított állványokra helyezték a holttesteket, 

ahonnan állatok távolították el őket. 

A kegyeleti kultúra változásaként tehát a hazavitt hamvak egy részét – akár 

a szokásos szertartás árát többszörösen meghaladó költségű – egyedi 

ceremóniával bocsátják végső nyugalomra. A külső szemlélő számára 

esetenként különcködésnek tűnő gyakorlat hátterében sokszor a temetés 

személyessé tétele áll. 

– Általában a gondoskodási vágy hajtja az egyedi temetkezési módokat 

választó embereket. Ez igaz a drága és az olcsó szertartásokra is. Ügyfeleink 

számára az a fontos, hogy az elhunyt személyiségéhez illeszkedő vagy az 

utolsó kívánságának megfelelő búcsúszertartást kérjenek – nyilatkozta 

lapunknak Gőcze Edit, a Lélekhajó Temetkezés kegyeleti tanácsadója, 

temetésrendezője. – Sok olyan esettel találkozunk, amikor régi nyaralások 

helyszínére, tengerhez, óceánhoz szeretnék elvinni a halott hamvait. 

Magyarországon azonban a külföldön különlegesnek számító temetkezési 

módokra alig volt még példa, talán a hajóról vagy repülőről történő elszóratás 
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tér el legjobban a hagyományostól. Az egyedi temetkezési szertartásokra 

szakosodott Lélekhajó Temetkezés honlapján szereplő megoldások közül – 

amelyeket sokan talán túl extrémnek találnak – a hajóról történő vízbe szórás 

valóban az egyik legkonvencionálisabb lehetőség. A hamvakat a régmúlt 

ereklyékhez fűződő szokásainak modern megfelelőjeként ékszerekbe is be 

lehet építeni például, amelyeket aztán a hozzátartozók hordhatnak. Ennél is 

furcsább, hogy egy külföldi vállalkozás bakelitlemezbe préseli a hamvakat, és 

a lemezre az elhunyt kedvenc zeneszámait rögzítik. 800 ezer forintnál 

kezdődik az űrtemetés ára. Ekkor a hamvak kis részét kilövik az űrbe, és az 

vagy Föld körüli pályára áll, vagy elindul a csillagok felé. Még egyetlen 

magyar ember maradványai sem hagyták el a bolygót, de a vállalkozás egyik 

– élő – ügyfele előtakarékosságból elkezdte törleszteni a saját feljuttatását. 

A repülős elszórás sokkal gyakoribb. Erre lakott területen kívül, víz fölött 

van lehetőség, és 115 ezer forintért érhető el. A légi elszóratás olyan népszerű, 

hogy a legális lehetőségek megjelenése előtt sem volt példa nélküli. Iparági 

pletykák szerint előfordult, hogy a meteorológiai méréseknél használatos 

léggömbökre kötözték a hamvak edényét, majd amikor a ballon kipukkadt a 

felső légkörben, a hamvak eloszlottak az atmoszférában. 

Gőcze Edit elmondása szerint sokan nem kérnek tőlük egyedi 

búcsúszertartást, mindössze az elhunyt hamvait és a vízi elszóratásnál 

használatos lebomló, természetbarát urnát rendelik meg. Ebből nyilvánvaló, 

hogy a hozzátartozók maguk fogják vízre bocsátani, esetleg a természetben, 

kertben eltemetni az elhunyt hamvait. A közvetlen vízbe szórás egyetlen 

helyen legális Budapesten: a Népsziget déli csücskével egy vonalban, a Duna 

közepén. Akik életük során nagyon kötődtek a természethez, gyakran maguk 

kérik, hogy maradványaikat kedvenc kirándulóhelyükön helyezzék el. Sok 

család ezt meg is teszi, megint csak törvénysértést követve el, hiszen a hamvak 

elhelyezéséhez szükség van a terület tulajdonosának engedélyére. Az igény 

tehát létezik, nem csoda, ha vállalkozó is akad, aki megoldást talált a 

kielégítésére. A jövő hónapban induló Emlékerdő elnevezésű projekt 

magántulajdonú erdőkben üzemel. Itt a hamvak nem hagyományos sírkövek 

alatt, hanem fák, bokrok aljában nyugodhatnak majd. 

A hazavitt hamvak, bár ez tűnhet az elhunyt elhelyezése legegyszerűbb 

megoldásának, számos nehézséget okoznak a későbbiekben. Miután az 

elhunyttal legszorosabb kapcsolatokat ápoló generációtól a következő 

nemzedék örökli az ingatlant, esetleg eladják a házat, gondot jelenthet a 

hamvak további sorsa. Ilyenkor szinte elkerülhetetlen a kegyeletsértés, hiszen 

a hivatalos szervek és a temetkezési cégek ekkorra már általában nem képesek 

követni a földi maradványok útját. Tavaly per is lezajlott ez ügyben a 

nyíregyházi bíróságon. Ott az elhunyt fia vitte haza a hamvakat, amelyeket 

korábban az elhunyt apjának sírhelyén helyeztek el. Amikor lejárt a sírhely 

bérleti joga, ahelyett hogy újra kifizették volna, inkább hazavitték az apa 
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hamvait a nagypapa utólag elhamvasztott csontjaival együtt. Erről azonban 

nem értesítették az elhunyt testvérét és annak családját, akik beperelték őket 

kegyeleti joguk megsértése miatt. Az ítélet szerint az alperesnek át kellett adnia 

a hamvakat, és 500 ezer forint kártérítést kellett fizetnie. Az ítéletet 

megfellebbezték, de a Debreceni Ítélőtábla helybenhagyta. 

– Jelenleg sem törvény, sem más jogszabály nem rendelkezik arra 

vonatkozólag, hogy melyik gyermeke viheti haza az elhunyt urnáját. Ha a 

családtagok között nem jó a viszony, gyakran felmerül a kérdés, hogy ki 

intézheti a temetést, ki állíthat síremléket, ki viheti haza az urnát – tájékoztat 

Csébi Tamás. – A Budapesti Temetkezési Intézet jogi lehetőségeit figyelembe 

véve próbál közvetíteni a családtagok között, de nem hatóság, ezeket a 

kérdéseket eldönteni nincs sem joga, sem lehetősége. Fontos, hogy a 

rendelkező személyére vonatkozó adatokat sem a temetői törvény, sem az 

adatvédelmi jogszabályok miatt nem adhatunk ki, így egy kiadott urna 

esetében nem mondhatjuk meg, ki vitte haza, azaz akinek nincs tudomása az 

urna hollétéről, annak egyértelműen sérülnek a kegyelet lerovásához 

kapcsolódó jogai. Sokak szerint a jelenleg gyakran előforduló visszás 

helyzetek hátterében a temetkezési törvény hamvak hazavitelét szabályozó 

(pontosabban kevéssé szabályozó) rendelkezései állnak. 

– Közegészségügyi és környezetszennyezési szempontból is aggályos, hogy 

a döntően szociális okok miatt hazavitt hamvak későbbi sorsát semelyik 

hatóság nem képes követni. Ha több hozzátartozó van, az is követhetetlenné 

válik, hogy ilyen esetben mindegyikük tud-e élni kegyeleti jogával. A 

probléma forrása, hogy a hamvak semmilyen regisztrációjára nincs szükség a 

jelenlegi szabályozás szerint – mondja Gelencsér Attila, a Fidesz parlamenti 

képviselője, akit Puskás Béla, a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. 

ügyvezetője, illetve az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület 

képviselői megkerestek a temetkezési törvény módosításának általuk 

kidolgozott koncepciójával. – Németországban például a hazavitt hamvakat az 

adott ingatlan földhivatali nyilvántartásában széljegyként be kell jegyezni, így 

tulajdonoscsere esetén követhetővé válik azok holléte. 

A temetőkről és temetkezésről szóló, jelenleg hatályos 1999. évi XLIII. 

törvény kimondja, hogy „az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt 

életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető 

személyére aránytalanul nagy terhet”. A hamvak hazavitelét szabályozó 

passzus tételmondata szerint „a kiadott urna bármely olyan ingatlanon, illetve 

temetkezési emlékhelyen elhelyezhető vagy eltemethető, ahol a tulajdonos 

(kezelő), továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez hozzájárult, és a 

kegyeleti igények biztosíthatók”. Kérdés, hogy a rendelkezések szigorításra 

szorulnak-e. 

– Valóban rendkívül megengedő a magyar szabályozás, sokkal hathatósabb 

nyilvántartási kötelmeknek kellene eleget tennie, hiszen 1983 óta lehet a 
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hamvakat hazavinni, és azóta országosan tízezernél is több elhunyt lehet, 

akikről nem tudni semmit – tolmácsolja a Budapesti Temetkezési Intézet 

illetékeseinek véleményét Csébi Tamás. 

– Semmiképp sem korlátoznám a hamvak hazavitelének lehetőségét, hiszen 

sok esetben ezzel az elhunyt végakarata válik indokolatlanul teljesíthetetlenné, 

az önrendelkezés joga sérül. Egy hajósember például miért ne nyugodhatna 

hullámsírban, ha egész élete is a víz közelségéről szólt? – tartja ezzel szemben 

Gőcze Edit. – A Balatonban talált, műanyag urnabetétbe zárt hamvak esetének 

megelőzését az elérhető sírhelyárakban, a megfizethető temetői szolgáltatási 

díjakban, a temetkezési kultúra fejlesztésében látom. 

 

2012. szeptember 1. 
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Gyilkos algoritmus 
 

 

 

A robotrepülőgépek a modern hadviselés kedvelt eszközévé váltak. 

Segítségükkel úgy lehet viszonylag pontos csapást mérni az ellenségre, 

hogy saját embereink sok száz kilométerrel távolabb, tévén figyelik a 

támadás lezajlását. Sőt hamarosan talán maguk a robotok dönthetnek 

emberéletekről. Az utóbbi kérdést övező dilemma háttérbe szorítja a 

robotrepülők egyre terjedő polgári hasznosíthatóságát, amelyért magyar 

kutatók is dolgoznak. 

 

Nem szokványos berendezési tárgy a többméteres szárnyfesztávolságú 

robotrepülő egy dékánhelyettes irodájában. Pláne kettő. Az elterjedt angol 

kifejezéssel drone-nak nevezett, önműködő repülésre képes repülőmodellek 

jelenléte arra utal, hogy Molnár András, az Óbudai Egyetem Neumann János 

Informatikai Karának oktatási dékánhelyettese munkaidejének egy részét 

érdekesebb elfoglaltságokkal tölti, mint a hallgatói indexek aláírogatása. Az 

általa vezetett kutatócsoport programozható robotrepülőket fejleszt, 

amelyeknek szinte minden elemét – a gépek testétől az általuk hordozott 

érzékelőkön keresztül az irányító szoftverekig – az egyetem szakemberei 

alkották meg. 

– Amikor úgy tíz évvel ezelőtt elkezdtük a robotrepülő-kutatásokat, 

Magyarországon még nem volt modern drone. A korábban megépített repülők 

ránk maradtak, és most azon dolgozunk, hogy minél sokrétűbb alkalmazásokat 

fejlesszünk hozzájuk. Ma már lehet venni ilyet külföldről, de a mi repülőnk 

különlegessége az általunk épített érzékelőkben rejlik. Ezek például olyan 

légköri jellemzőket – hőmérsékletet, páratartalmat, gázok koncentrációját – 

tudnak mérni, amelyek hasznosak lehetnek katasztrófahelyzetben – mutatja a 

motoros vitorlázórepülőhöz hasonló modell tetején lévő dobozt Molnár 

András. – Egy másik repülőnkön hőkamerát helyeztünk el. Segítségével 

könnyen felismerhetők az izzó gócok is. A repülők felhasználását segíti, hogy 

önállóan képesek tájékozódni, némelyik még föl- és leszállni is tud egyedül, 

hasonló navigációs eszközökkel rendelkeznek, mint a nagy repülők. 

A dékánhelyettes elmondása szerint hazánkban meglehetősen 

szabályozatlan terület a robotrepülők röptetése. Minden egyes felszálláshoz 

egyedi légügyi engedélyre van szükségük, nem úgy, mint a rádió-távvezérlésű 

repülőmodellek üzemeltetőinek. Egyébként e robotrepülők is működhetnek 

távirányítású modellként, hiszen a földi kezelők bármikor „bele tudnak nyúlni” 

a gép irányításába, és megszakíthatják az előre programozott repülési terv 

végrehajtását. Az Egyesült Államokban éppen most zajlik a drone-ok polgári 
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felhasználását eddig tiltó törvények módosítása. Ez szükséges a robotrepülők 

képességeiben fantáziát látó befektetők megjelenéséhez. Ők a magyar drone-

ok hasznosításához is elengedhetetlenek lennének, a Társadalmi megújulás 

operatív program Kritikus infrastruktúra-védelmi kutatások című pályázata 

által támogatott kutatóknak ugyanis nem céljuk a közvetlen piacra lépés. 

– Mi nem szolgáltatunk, nem áruljuk az általunk tervezett, épített 

robotrepülőket, a mi feladatunk a kutatás. A drone-ok általános felhasználása 

viszont szerte a világon küszöbön áll. Mindez pedig jogi és biztonsági 

problémákat is fölvet. Ha ugyanis az efféle repülő eszközök elterjednek, 

jelenlétük a légi közlekedést veszélyeztetheti. Aktív pilótaként remélem, hogy 

soha nem találkozom ilyennel a levegőben, mert nem tudnám kikerülni. 

Amikor meglátnám, egyetlen esélyem az ütközés elkerülésére már csak az 

lenne, ha ő térne ki – tartja Molnár András. – Meg kell alkotni a működtetésük 

szabályait. 

Szeptember elején egy robotrepülő támadást hajtott végre Jemenben. A 

csapásban tizenhárom civil halt meg, ám egyetlen terroristának sem esett 

bántódása. Az áldozatok hozzátartozói a fővárosba, Szanaába akarták szállítani 

a holttesteket, hogy a védelmi minisztérium épülete elé fektetve őket 

tiltakozzanak a támadás ellen, de a katonaság ezt megakadályozta. A védelmi 

minisztérium szerint ez a mostani támadás célt tévesztett. A megelőző héten 

azonban három hasonló történt, amelyek sikeresek voltak. Szinte hetente 

hallani célt tévesztett drone-támadásról szóló híreket, és így az az érzésünk 

támadhat, hogy a robotrepülő megbízhatatlan fegyver. 

A statisztikák szerint azonban nem az, pontosabban ha számos akció 

összesített eredményeit tekintjük, kevésbé pontatlan, mint a hagyományos 

hadviselés eszközei (bár e tény nem vigasztalja az ártatlan áldozatok 

hozzátartozóit). Avery Plaw, a massachusettsi egyetem kutatója megvizsgálta 

a CIA Pakisztánban végrehajtott robotrepülős támadásainak eredményeit, 

tudósít a The New York Times. A korábbi tanulmányok négy–húsz százalékra 

becsülték ezek civil áldozatainak arányát. 2008 és 2011 között a támadások 

ártatlan áldozatainak hányada 28-ról 16 százalékra csökkent. Ezzel szemben, 

amikor a pakisztáni katonaság hagyományos fegyverekkel harcol a 

határvidéket ellenőrző terroristák ellen, az áldozatok 46 százaléka ártatlan. A 

korábbi háborús konfliktusokban még rosszabb volt ez az arány, hiszen Plaw 

szerint volt olyan háború, amelyben az áldozatok nyolcvan százaléka polgári 

személy volt. E becslések köszönő viszonyban sincsenek a pakisztáni hivatalos 

szervek becsléseivel, szerintük minden drone által megölt terroristára 

száznegyven ártatlan áldozat jut. A drone-ok egyre intenzívebb használatát 

erőltető Obama-adminisztráció szerint a támadás hatókörzetében lévő minden 

nagykorú férfi harcoló felkelőnek minősül, függetlenül attól, hogy fogott-e 

valaha fegyvert a kezébe. Ártatlanok így csak a nők, a gyerekek és a 

szövetséges katonák lehetnek. 
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A drone-bírálók a támadások morális aspektusára hívják fel a figyelmet. Azt 

számos pszichológiai kísérletben kimutatták már, hogy ha az áldozat kellő 

távolságra van tőlünk (nem kerülünk vele személyes kontaktusba), kevesebb 

fenntartással gyilkolunk, és utána kevésbé érzünk bűntudatot. Bár vannak 

vizsgálatok, amelyek szerint a robotrepülők irányítói hasonló lelki gyötrődésen 

mennek keresztül, mint a frontkatonák, az előbbi megállapítással a szakértők 

többsége egyetért. A média aprólékos tudósításai miatt a hátország lakossága 

sokkal intenzívebben együtt érez a messzi földön harcoló katonákkal, így 

nehezebben is viseli halálukat. A robotrepülők azonban csak gépek. Sokba 

kerülnek, de az embereket nem érdekli, ha párat lelőnek közülük. Ez a fő oka 

népszerűségüknek. Az aggódók szerint azonban ez a trend oda vezet 

hamarosan, hogy bárhol támad konfliktus a világban, tárgyalások helyett 

mindenkinek a robotrepülők jutnak eszébe először… 

Sőt hamarosan talán már a piszkos munka tűzparancs kiadására vonatkozó 

részét is átvállalják tőlünk a robotok. A robotoktól a sok tudományos-

fantasztikus mű hatására a legtöbben az emberéhez hasonló gondolkodási 

képességeket várnak. Valószínűleg maguk a tudósok is azt várták fél 

évszázaddal ezelőtt, hogy mára elérünk erre a szintre, de valójában még a 

közelében sem járunk. Arra azonban már képesek lehetnek ezek a gépek, hogy 

érzékelőik adatai alapján meghozzanak egy-egy egyszerűbb döntést. A 

robottechnológia jelenlegi fejlettségét látva erősen kérdéses, szabad-e 

engednünk, hogy emberi életekről döntsön a gép. 

E dilemma korántsem új, az embereket már akkor is foglalkoztatta, amikor 

a robotok még csak a képzelet szülöttei voltak. A kérdéskört senki nem járta 

körül behatóbban, mint az orosz származású amerikai Isaac Asimov sci-fi író 

robottörténeteiben. Az általa 1942-ben lefektetett három robotikai törvény 

sokak szerint még ma is, a való életben is követendő lenne: 1. a robot nem 

bánthat embert; 2. a robotnak engedelmeskednie kell az embereknek, kivéve, 

ha ez az első törvény megszegésével jár; 3. a robotnak meg kell védenie magát, 

kivéve, ha ez az első két törvénybe ütközik. A jelenkori folyamatok egyáltalán 

nem felelnek meg Asimov elveinek (bár novelláinak történeteivel mutatnak 

hasonlóságot), hiszen a gyakorlati hasznosításhoz legközelebb álló, önálló 

döntésre képes robotok feladata éppen a gyilkolás lenne. A jelenleg 

használatos robotrepülők nem rendelkeznek e „halálos autonomitásnak” is 

nevezett képességgel, hiszen gyakorlatilag távirányítású repülőgépek. Bár nem 

pilótafülkéjükben ül irányítójuk, szinte minden lényeges lépésük emberi 

parancsra történik. Az önállóan gyilkoló robotok rengeteg aggasztó kérdést 

vetnek föl. Nem tudni például, hogy cselekedeteik végrehajtása után kit terhel 

a felelősség. 

– Minden fegyver, amelyet emberi szándék állít rendszerbe, programoz és 

működtet, az alkalmazást és irányítást végzők felelősségéhez tartozik. Még az 

előre meghatározott programok alapján a feladatokat további utasítás nélkül 
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végrehajtó fegyverek sem különböznek ezen a téren. A katonai célokra szánt 

robotok alkalmazása megegyezik az egykori vasfüggöny mentén, az NDK 

területén telepített – vagy talán csak tervezett, de végül meg nem valósult – 

mozgásérzékelők által automatikusan működésbe hozott géppuskákéval. Ott 

sem volt kérdéses, ki a felelős a fegyverek által okozott gyilkosságokért vagy 

sérülésekért – válaszolta kérdésünkre Törő Csaba, a Károli Gáspár Református 

Egyetem európai jogi és nemzetközi magánjogi tanszékének docense, a 

Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársa. – A fegyveres 

összeütközésekre és a fegyveres erő bevetésére vonatkozó nemzetközi 

szabályokat kell alkalmazni ezekre az új típusú fegyverekre is. A technológia 

változhat, de a nemzetközi jogi szabályok által védeni kívánt értékek és célok 

alapvetően ugyanazok maradnak. Még az államok által igazolhatónak tekintett 

fegyveres erőszak módszereit is korlátok közé szorította a nemzetközi 

szokásjog, majd a nemzetközi hadi- és humanitárius jog. Óriási technikai 

fejlődésen ment keresztül az emberiség rendelkezésére álló fegyverek 

arzenálja, de a jövőben sem lehet eltekinteni a szükségszerűség, az 

emberiesség és az arányosság alapvető követelményeitől. 

A robot önálló döntési képessége akkor lehet hasznos a támadó fél 

szempontjából, ha az ellenség a távirányítás zavarására törekszik. Ilyen az 

irániak esete, akik tavaly elfogtak egy amerikai drone-t, írja a The Wall Street 

Journal. Ha a drone nem függ a földi irányítóktól, eltéríteni is nehezebb a 

céljától. De leállítani is nehezebb, ha valami elromlik az „agyában”. E félelmek 

pedig nem pusztán a Terminátor és a 2001: Űrodüsszeia emlékén alapszanak. 

A leghorrorisztikusabb forgatókönyvek szerint egy széles körű komputervírus-

támadás akár az egész flottát saját fejlesztője ellen fordíthatja, a 

következmények pedig beláthatatlanok lennének. Emiatt a drone-okat 

működtető katonák is aggódnak az amerikai védelmi minisztérium idén 

júliusban publikált jelentése szerint. Nem bíznak a bármilyen kis autonómiával 

rendelkező gépekben. Nem biztosak benne, hogy pontosan az utasítások 

szerint fognak viselkedni. Mindez azért aggasztó számukra, mert napjainkban 

már a teljes amerikai repülőflotta harmadát adják a robotrepülők. 

A folyamat ennek ellenére megállíthatatlannak látszik. Ma már ötven ország 

fejleszt katonai drone-okat, amelyeket egyre összetettebb feladatokra akar 

használni. 

 

2012. szeptember 29. 
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Részek éjszakák 
 

 

 

Jelentős év volt 1962 a zene történetében. Akkor alakult meg a The Rolling 

Stones, Brian Epstein producer akkor vette át az addig csak vegetáló The 

Beatles ügyeit. És akkor alapították a The Dubliners ír folkegyüttest is, 

amelyet azóta szinte minden ír zenekar a U2-tól a The Corrsig spirituális 

példaképének tekint. A The Dubliners azóta is a műfaj legnépszerűbb 

zenekara világszerte. De lehet, hogy ez az utolsó évük. 

 

A bécsi Metropol kabarészínház bejárata megbújik egy körfolyosós ház 

udvarán. Nem az a több tízezres sportcsarnok, amelyhez a világsztárok 

hozzászokhattak. Koncerttermében, amelynek hátsó oldalát a bár foglalja el, 

talán néhány száz ember férhet el. Mégis itt lép föl évről évre egy héten át a 

világ egyik leghíresebb zenekara. Persze ismertségük eltörpül bármelyik 

amerikai énekes valóságshow futottak még énekese mellett, pedig ők már fél 

évszázada zenélnek. Azoknak azonban, akik még mindig szeretik a divattá lett, 

majd ugyanilyen gyorsan lecsengett népszerűségű ír népzenét, a The Dubliners 

neve fogalommá vált. Népszerűségüket ők sem teljesen értik. 

– Sokat gondolkodunk ezen. Szerintem a fő ok, hogy a legtöbb általunk 

játszott ír népdal vidám, főként dúr hangneműek, ritmusuk pedig egyszerű. 

Ebből a szempontból hasonlóak tinédzserkorom rock and rolljához. Persze sok 

szomorú dal is van, de manapság már nem nagyon játsszuk őket. Az elmúlt 

ötven évben az ír népzene nem sokat változott. A jellegzetességeit már régen 

lefektették, és ez olyan hagyománnyá vált, amelyet generációk örökítenek 

tovább – válaszolja az ír zene népszerűségének okát firtató kérdésünkre Seán 

Cannon gitáros, énekes, miután leülünk beszélgetni az előadás végeztével. – 

Természetesen vannak a zenének változatai, amelyeket modern hangszerekkel 

játszanak, modern hangzásvilágot hozva létre, a sikert keresve. De ezek nem 

mi vagyunk. Apám nappal postás volt, éjjel pedig egy kocsmában hegedült 

néhány italért. Ez volt a legfontosabb gyerekkori élményem. Azóta is az öröm 

miatt játszunk, az csak nagyszerű plusz, hogy ez másoknak is tetszik. A táncos 

Michael Flatley és társai show-műsorai aprópénzre váltják az ír 

hagyományokat. 

Az érkezés szerinti ülésrend miatt órákkal a kapunyitás előtt sorban álló 

rajongók már-már arcról ismerik egymást, hiszen legtöbbjük minden évben ott 

van. Időnként magyar szót is hallani, ami nem is csoda, hisz ez a 

Magyarországhoz legközelebbi helyszín, ahol élőben lehet az együttest látni. 

Néhányan ír (vagy inkább skót, de a különbség láthatóan nem mindenki 

számára nyilvánvaló) népviseletben jöttek. Az együttes tagjai, bár sztárok a 
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saját miliőjükben, korántsem megközelíthetetlenek. A koncert közeledtével 

egyenként, gyalogosan tűnnek föl a gang kapujában, és a várakozó nézők 

között lavírozva keresik az utat az oldalsó művészbejáró felé. 

Keith Richards, a The Rolling Stones gitárosa elvétve fejezi ki őszinte 

csodálatát bármi iránt. Pláne ritka, ha olyan teljesítmény vívja ki tiszteletét, 

amelyben talán senki nem jobb nála a világon. A The Dubliners együttes 

tagjainak azonban sikerült őt lenyűgözniük saját bevallása szerint 

„májfacsaró” ivási kapacitásukkal. A zene mellett vélhetően ugyanez a 

képességük alapozta meg együttműködésüket Bob Dylannel, Roy Orbisonnal, 

Jimi Hendrixszel vagy a The Pogues ír punkegyüttes súlyosan alkoholista 

frontemberével, Shane MacGowannel is. Amikor a koncert után 

megkérdezzük a gitáros Eamonn Campbellt arról, hogy miért van minden 

sztorijuk középpontjában az ivás, nevetve annyit válaszolt, hogy „mert nagyon 

szeretem, ez jó válasz?” (a nagyon helyett ő egy igen szalonképtelen szót 

használt). A The Dubliners sok évvel túlélte a hatvanas évek legtöbb 

önpusztító életmódot folytató sztárját. Pontosabban az együttes, mint a tagok 

személyétől független intézmény élte túl. Az ötven évvel ezelőtt alapított 

zenekarból ugyanis már senki sincs az élők sorában. Az utolsó alapító tag, a 

bendzsós Barney McKenna alig néhány hónapja szenderült el békésen, 

hetvenkét éves korában. 

– A The Dublinerst szerintem épp az teszi különlegessé, hogy hiába 

cserélődtek az évtizedek során a tagok, egyiküket sem felejtettük el. Az igazán 

fontos dolgok semmit sem változtak – tartja Patsy Watchorn énekes, bendzsós, 

aki hét éve csatlakozott az együtteshez. – Még ma is minden koncertünkön 

tisztelettel emlékezünk meg az elhunyt társainkról, Ronnie Drew-ról, Luke 

Kellyről vagy Ciarán Bourke-ról. Játsszuk a számaikat, és soha nem fogjuk 

elfelejteni őket. 

Idén a tervek szerint kilencvenhat koncertet ad a The Dubliners szerte 

Európában, a legtöbbet német nyelvterületen, ahol népszerűségük mindig is a 

legnagyobb volt. Barney McKenna halála miatt mindössze három koncertet 

mondtak le, két héttel később már fennakadás nélkül turnéztak Dániában. 

Honlapjukon azt ígérik, hogy a fájdalmas esemény dacára vendégbendzsósok 

segítségével minden koncertet megtartanak. Lehet, hogy csak így működhet 

egy együttes ötven éven keresztül. 

– Hatvanöt éves vagyok, de gyerekkorom óta gyakorlom a fiatalságot. 

Huszonöt éve vagyok a The Dubliners tagja, az emlékeket pedig a gitáromon 

is őrzöm. Van rajta egy fénykép az elhunyt Barney McKennáról, de egy norvég 

zászló is, amelyet akkor kaptunk, amikor két héttel a tavalyi tragédia [a 

Breivik-féle tömeggyilkosság] után ott játszottunk egy fesztiválon – válaszolja 

a kissé kapatos Eamonn Campbell, miközben egy színpadi kellékeket 

tartalmazó ládának támaszkodik. – A The Dubliners már intézmény. 

Dublinban lépten-nyomon megállítanak az utcán, mert felismernek, hogy az 
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együttes tagja vagyok. Már nem a tagok jelentik a The Dublinerst, az már 

önmagában is létezik. A The Dubliners mi vagyunk mind. 

Hogy a The Dubliners sztár mivolta más dimenziókban mozog, mint a 

stadionokban koncertező együtteseké, onnan is látszik, hogy a koncert szinte 

hajszálpontosan a kiírt nyolc órakor kezdődik. A műsorközlő konferanszában 

csak félig viccesen hívja őket „a világ legöregebb fiúcsapatának”, a 

kilencvenes években néhány percre sikeressé lett, mesterségesen megtervezett 

Backstreet Boysra és klónjaira utalva. A kontraszt találó, hiszen történetük a 

legkevésbé sem hasonlít rájuk. Az együttes 1962-ben alakult Ronnie Drew 

Ballad Group néven a frontember nevét viselve, de gyorsan megváltoztatták a 

nevet The Dublinersre James Joyce azonos című regénye után. A következő 

évtizedekben tagok jöttek-mentek, többen a színpadon estek össze, majd 

meghaltak, volt, aki öngyilkos lett. Legnagyobb sikerüket 1967-ben érték el, 

amikor az Anglia partjaitól öt kilométerre, már nemzetközi vizeken horgonyzó 

dán kompról, a Fredericiáról sugárzó kalózrádió, a Radio Calorine elkezdte 

játszani Seven Drunken Nights (Hét részeg éjszaka) című felvételüket. A dal 

ismertté vált, és hetedik lett az brit popzenei slágerlistán. Kiegyensúlyozott 

sikerük alapfeltétele volt, hogy nem bonyolódtak bele az északír konfliktus 

zűrzavaraiba, így amikor az IRA és a brit hadsereg összecsapásai súlyosbodni 

kezdtek, levették műsorukról a politikai állásfoglalásként értelmezhető 

függetlenségpárti népdalokat. Seán Cannon kissé kellemetlennek érezheti az 

északír történéseket érintő kérdést, amelyet így hárít el: „Ez politika, a zenéhez 

semmi köze. Ha keverjük a politikát a zenével, elveszítjük a zenét.” 

A The Dubliners Írországban gyakorlatilag állami intézménnyé vált. Barney 

McKenna áprilisi temetésén ott volt Michael D. Higgins ír köztársasági elnök 

és Gerry Adams, a korábban az IRA politikai szárnyának tartott Sinn Féin párt 

elnöke is. Szinte nem is létezik ír zenész, aki ne nevezné meg a The Dublinerst 

mint fiatalkori inspirációi egyik forrását. Persze az is lehet, hogy ez már 

valamiféle társadalmi elvárássá vált, a gyökerei viszont vélhetően őszinték 

lehettek. 

– Igen, a U2-tól vagy a The Corrstól gyakran hallani, hogy mi adtunk nekik 

ihletet. Nem tudom, hogy ez miért lehet. Talán mert az első ír együttesek között 

voltunk, akik szélesebb körben ismertek lettek. Én úgy érzem, ez a fél évszázad 

nekem elég is volt, így az év végén visszavonulok, kilépek az együttesből. A 

zenét nem hagyom abba, időnként, amolyan vendégzenészként, föllépek majd. 

Más ír népzenészek mellett fogok hegedűn és ónsípon játszani – osztja meg 

velünk John Sheahan, aki a jelenlegi felállásban a legrégebben, 1964 óta tagja 

az együttesnek, majd egyszer csak előveszi hímzett tokjából a sípját, és 

eljátszik nekünk néhány taktust a The Belfast Hornpipe című dalból. – 

Negyven éve nem voltam otthon októberben, novemberben, decemberben. 

Gyakran volt úgy, hogy amikor elmentem otthonról, még nem virágoztak a 
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cseresznyefák, és mikor hazaértem, már lehullottak a leveleik. Szerintem a 

visszavonulás természetes dolog. 

Bár a jubileumi év örömteljesen indult az együttes számára, Barney 

McKenna halála és John Sheahan közelgő kiválása nehéz helyzetbe hozza a 

megmaradt három tagot. Bár elmondásuk szerint folytatni szeretnék, ők sem 

biztosak abban, hogy a The Dubliners elviseli az ekkora változásokat. Osztrák 

ügynökük szerint ma még senki nem tudja, hogy mi lesz jövőre. Pedig az 

együttes mottója: „Már túl késő, hogy abbahagyjuk.” 

 

2012. október 6. 
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Megőrzött arcvonások 
 

 

 

A váci Fehérek templomának kriptájában feltárt több száz 

mumifikálódott holttest tudományos jelentősége még ma sem felmérhető. 

Kutatásuk a gyógyászatot is segítheti, hiszen közülük sokan ma is pusztító 

betegségekben szenvedtek. A legfontosabb a tébécé, a vele kapcsolatos 

eredmények bejárták a világsajtót. Pedig ez csak egyetlen kutatási irány 

a sok közül. 

 

Inkább hasonlít irattárra a Magyar Természettudományi Múzeum tetőterében 

lévő embertani tár, mint több ezer emberi leletet őrző múzeumra. Pedig a 

helyiségek bútorzatát eredetileg is azzal a céllal építették ki, hogy lehetővé 

váljon az ott tárolt maradványok állapotának megőrzése. Minden szekrény 

polcain múmiák fekszenek kartonpapír dobozokban. A polcokat úgy 

alakították ki, hogy a testek körüli légáramlás folyamatos legyen, és a 

páratartalmat is igyekeznek a lehető legalacsonyabban tartani. A testek 

meglepően könnyűek, súlyuk tíz kilogramm alatt van. Az embertani tár szűk 

folyosóin több, éppen vizsgálatra előkészített testet kerülgetnünk is kell. 

E testek váci múmiák néven ismertek, és hírük bejárta a világot 1994-es 

felfedezésük óta. Egyedülálló módon megőrződött maradványaik másfél 

évtized alatt számos okból kerültek a hírekbe, hiszen vizsgálatuk újabb és 

újabb irányt vesz. A múmiák modern kori története legjobban mégis a 

tuberkulózis (tébécé) kutatásával forrt össze legszorosabban. Nem kis részben 

a bakteriológia molekuláris biológiai eszköztárának rohamos fejlődése miatt 

most kezdenek nyilvánvalóvá válni e kutatások történeti antropológián messze 

túlmutató eredményei. 

Ma is fertőzi és öli az embereket világszerte a tébécé, elsőrendű fontosságú 

tehát, hogy mindent megtudjunk róla. Az Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) statisztikái szerint évente majdnem kilencmillió új tébécés 

megbetegedést írnak le, és másfél millió ember bele is hal a betegségbe. Ennél 

is megdöbbentőbb azonban, hogy az emberiség harmadában lappang a 

betegség. 

– A tébécéhez hasonló bakteriális megbetegedések általában állati 

eredetűek, és az állatok háziasításával egy időben váltak emberi betegségekké. 

A betegség előfordulása már a neolit korból származó emberi leletekben is 

kimutatható, járványos voltát azonban ebből a korból még nem lehet igazolni. 

A középkorban is inkább szórványosan fordult elő, bár terjedését segítették a 

keresztes hadjáratok – válaszolta kérdésünkre Horányi Ildikó, a Semmelweis 

Orvostörténeti Múzeum főmuzeológusa. – Nagyobb járványt a XVIII. század 
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második felétől okozott, és egészen a második világháborúig nagyon elterjedt 

maradt. A tuberkulózisos megbetegedésekhez elengedhetetlen az 

immunrendszer legyengülése. Ezt gyakran a nyirkos, fény nélküli éghajlat, 

valamint az efféle munka- vagy lakáskörülmények okozták. Főként Angliában 

terjedt el először a betegség, és sokszor a tímárok, illetve a hozzájuk hasonló 

szakmák űzői betegedtek meg. Gyógyíthatóvá a sztreptomicin felfedezése 

után, a XX. század harmincas éveitől vált. 

Bár ma már jobban gyógyítható, mint korábban, nem tűnt el, és ez a jövőben 

sem várható. 

– Ennek oka a tébécé kórokozójának igen ősi és ellenálló voltában 

keresendő. Hiába kebelezik be ugyanis az immunrendszer falósejtjei, vastag 

sejtfala miatt nem tudják megemészteni. A baktérium tehát túlél az emberi 

szervezetben. A magyar lakosság jelentős részében kimutatható, hogy az 

immunrendszer aktív a tébécé kórokozójával szemben, tehát maga a baktérium 

is jelen van kis mennyiségben – mondja Losonczy György egyetemi tanár, a 

Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának igazgatója. – Ma úgy 

lesznek tébécések az emberek, hogy valamilyen okból legyengül az 

immunrendszerük, és a régen bennük lévő baktériumok aktivizálódnak. 

Budapesten a VIII. és a IX. kerületben élők között nagyon gyakori a betegség. 

A XVIII–XIX. századi Vác lakói és a városon átutazók sem voltak 

mentesek a tébécéfertőzéstől. Ahhoz azonban, hogy ma a templomkriptába 

temetett elhunytakon a betegség archaikus állapotát tudjuk tanulmányozni, 

számos tényező szerencsés együttállása kellett. 

– Több szempontból is különlegesek a váci múmiák. Ellentétben az 

embertani tárban őrzött harmincezer egyén maradványainak többségével, nem 

csontváz állapotúak, sőt a nevüket is tudjuk. És sokan vannak, hiszen ez az 

1735 és 1838 között eltemetett 265 ember már olyan mennyiségű adatot jelent, 

hogy nemcsak egyedi leírásokat tudunk alkotni róluk, hanem statisztikai 

elemzésnek is alávethetjük őket. Ilyen sok ismert személyazonosságú múmia 

sehol sincs a világon – mondja Pap Ildikó, a Magyar Természettudományi 

Múzeum embertani tárának igazgatója. – A váci Fehérek templomában több 

tényező együttes hatásának következtében alakult ki olyan mikroklíma, amely 

lehetővé tette a holttestek mumifikálódását. Állandó nyolc–tizenegy Celsius-

fokos volt a hőmérséklet évszaktól függetlenül, és két kürtőn keresztül állandó 

légmozgás volt. A fenyőfából készült koporsók és a beléjük helyezett 

fenyőforgács szigetelték a testeket, vegyi anyagaik pedig pusztították a 

baktériumokat. 

Az embertani tár munkatársai a múmiákról készített röntgenfelvételeket 

mutatják a falakon: végletesen deformálódott gerincoszlopú csontvázakat 

látni. 

– Az előrehaladott tuberkulózisos megbetegedésnek jól látható tünetei 

vannak a testek gerincoszlopának háti szakaszán. Ilyenkor gyakran 
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összeroppannak a csigolyák, de a szervezet öngyógyító folyamatai igyekeznek 

e csigolyákat újra összecsontosítani, ami púpot eredményez. Azt vártuk, hogy 

sok múmiánál megtaláljuk majd a tébécé szemmel látható nyomait, de nem így 

volt – magyarázza Pap Ildikó. – Csak néhány múmián találtunk efféle 

tüneteket, és ennek okát kutatva kezdtük vizsgálni a testeket bakteriológiai 

módszerekkel is. E kutatásban az angol University College London két 

kutatója, Helen Donoghue és Mark Spigelman volt segítségünkre, akik tizenöt 

évvel ezelőtt vettek szövetmintát először a láthatóan tébécés testek tüdejéből. 

A mintákban kimutatható volt a tuberkulózisbaktérium DNS-e. 

Később a testek más részeiből vett mintákban is sikerült kimutatni a 

tébécébaktérium múltbéli jelenlétét, és kiderült, hogy a múmiák kétharmada 

élete során már találkozott a kórokozóval. A zömükben a XVIII. században 

eltemetett váci múmiák között is sok volt a fertőzött. A múmiák közül sokan 

érték meg hatvanadik életévüket, a legidősebb személy pedig egy kilencvenöt 

éves asszony volt, aki remek egészségi állapotnak örvendett haláláig (pedig ő 

is fertőzött volt). A kutatók arra gyanakszanak, hogy az akkor élt emberek 

immunrendszere valamilyen módon hatékonyabban védekezett a baktérium 

ellen, mint manapság. 

Az immunrendszer erőssége mellett valószínűleg a baktérium is más volt. 

Akkor nem a ma létező tébécétörzsek fertőzték az embereket. Két törzset már 

sikerült azonosítani a múmiákból vett mintákból. Ezek genomját analizálni 

fogják, és reményeik szerint az adatokat a mai tébécétörzsekkel 

összehasonlítva információhoz juthatunk a baktérium evolúcióját illetően. 

– A múmiákból kivont baktériumtörzsek még az antibiotikumok feltalálása 

előtti korokból származnak. Napjainkban az orvostudomány fő problémája, 

hogy újabb és újabb antibiotikumokat kell kifejleszteni, hiszen a meglévők 

hatékonysága csökken – mondja Szikossy Ildikó, a múmiagyűjtemény 

vezetője. – A baktériumoknak nem „céljuk” megölni a gazdaszervezetet, 

hanem inkább minél tovább benne akarnak élni. Emiatt a múltban viszonylagos 

békés egymás mellett élés alakulhatott ki az ember és a tébécé-kórokozó 

között, amely később megváltozott. Szem előtt kell tartanunk azt is, hogy a 

kriptába egyházi személyeket, főleg Domonkos-rendi szerzeteseket, a városon 

áthaladó apácákat és általában a társadalom felső rétegeihez tartozó embereket 

temették. Így e 265 ember nem reprezentálja a teljes népességet. Feltételezhető 

tehát, hogy ha a templomkriptába temetettek között is ilyen elterjedt volt a 

betegség, a szegények körében még sokkal gyakoribb volt. Vác fontos 

kereskedőváros és közlekedési csomópont volt abban az időben, így 

folyamatosan sok volt az átutazó is. Közülük kerülhetett ki az egyik 

legismertebb mumifikálódott elhunyt is. 

– Sándor Terézia klarissza apáca is tébécés volt, és valószínűleg abban 

halhatott meg. Miután II. József feloszlatott sok szerzetesrendet, a szerzetesek 

és az apácák hosszú vándorútra kényszerültek. Eközben juthatott el Vácra, ahol 
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utolérte a halál. Akkoriban, hűtés híján, az egész testet nem tudták hazavinni a 

szülőföldjére, ezért a kriptában temették el. Viszont a szívét kimetszették, és 

azt magukkal vitték. De az is lehet, hogy azért emelték ki a szívét, hogy 

biztosak lehessenek benne, hogy valóban elhunyt és nem tetszhalott – mutatja 

a korhű ruházatba öltöztetett testet Szikossy Ildikó, miután kiemeljük a 

szekrényéből. – A földbe temetett csontvázakhoz képest, részben megőrződött 

arcvonásaik, részben a fennmaradt keresztlevelek és halotti anyakönyvek 

okán, sokkal személyesebb a múmiákkal való kapcsolatunk. A korabeli írásos 

dokumentumokból sok tudományos szempontból is fontos információhoz 

jutottunk. Olyan szerteágazó kutatómunka indult el az utóbbi évtizedben, hogy 

ma már radiológusok, orvosok, mikrobiológusok, orvostörténészek, 

néprajzkutatók, antropológusok több kutatócsoportban vizsgálják a múmiákat. 

E kutatási irányok egyike a tuberkulózis kutatása. 

A múmiák történetének sok elemére a bőrgyógyászati vizsgálatok során 

derítettek fényt a kutatók. 

– Kutatásaimból kiderült, hogy a múmiáknak nincs bőrük, a hám teljesen eltűnt 

róluk – mutatja a vizsgálóasztalra fektetett testet Cseplák György bőrgyógyász, 

a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház nyugalmazott főorvosa. – 

Ujjbegyeiken sok esetben még mindig megtalálható a redőzet, és a körmüket 

is a modern kori gyakorlathoz hasonlóan ápolták. Találtam nyomát 

arcidegbénulásnak, de pestisnek is. A tébécével ellentétben, amellyel lehetett 

élni, a pestis lefolyása drámai volt. Hasonlóan a himlőhöz, amelynek nyomait 

ugyancsak megtaláltuk némely múmián. 

A múmiák következő kiállítását 2014-re tervezi a múzeum.  

 

2012. október 20. 
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Megfejthetetlen történelem? 
 

 

 

Az Oxfordi Egyetem régészei az interneten hívják segítségül a világ 

amatőr kódtörőit az egyik utolsó megfejtetlen ősi írás, a protoelámi 

értelmezéséhez. Bár ebből is látszik, hogy a mai tudósoknak elődeiknél 

sokkal több technikai eszköz áll rendelkezésükre, az írásfejtés még ma 

sem nélkülözheti a több évtizedes, kudarcokkal szegélyezett 

kutatómunkát és a több szem többet lát elvet. 

 

A párizsi Louvre az ősi titkokat őrző, rejtjeles üzenetek kedvelt lelőhelye – 

legalábbis a kalandregényírók képzeletében. Most azonban a történelmi mese 

részben valóra válhat, hiszen a világ legrégebbi, eddig dekódolatlan 

írásrendszerét, a protoelámit őrző agyagtáblák legnagyobb gyűjteménye éppen 

a francia múzeumban található. Jacob Dahl, az Oxfordi Egyetem keleti 

tudományok tanszékének régésze már több mint tíz éve dolgozik ennek az 

írásnak a megfejtésén, de eddig csak részsikereket ért el. Most kollégáival 

olyan eszközt fejlesztettek ki, amellyel az eddigieknél sokkal részletesebb 

képet tudnak készíteni az agyagtáblákról. 

A készülék leginkább egy kupola makettjére hasonlít, amelyet a táblára kell 

helyezni. A belső felületére hetvenhat vakut és több fényképezőgépet építettek, 

amelyek összehangolt működését számítógép irányítja. Segítségükkel 

elkészítik a táblák háromdimenziós virtuális modelljét, amelyet majd úgy lehet 

vizsgálni, mintha kedvünk szerint változtatnánk a megvilágítás irányát. Ezzel 

a kutatók reményei szerint az agyag felületének egyetlen, eddig esetleg 

figyelmen kívül hagyott rovátkája sem kerüli el a vizsgálók tekintetét. 

Több más, rengeteg munkaórát követelő kutatási programhoz hasonlóan a 

protoelámi megfejtéséhez is a lelkes amatőrök segítségét fogják kérni. Amint 

befejeződik az agyagtáblák fényképezése, az elkészült térhatású fotókat 

feltöltik az internetre, és akkor mindenki kipróbálhatja magát a kódtörésben. 

Nem lesz egyszerű feladat, Jacob Dahl BBC-nek adott interjújából 

nyilvánvaló, hogy csak kényszerűségből engedik át a megfejtés esélyét 

másnak. Bár már ezerkétszáz különálló jelet megfejtett, tíz év kutatás után sem 

ismerik a legalapvetőbb szavak, például a tehén szimbólumait. Így 

összességében nem is tudják elolvasni a szövegeket. „Bevallom, eddig kifogott 

rajtam ez a probléma, ez egy ismeretlen, feltérképezetlen területe az emberi 

történelemnek” – mondta. De mi teszi a protoelámi írást ilyen nehezen 

megfejthetővé? 

Legfőképpen az, hogy egy kihalt nép kihalt nyelvét örökítették meg általa, 

nagyon régen, történelmi léptékkel igen rövid ideig. A mai Irán délnyugati 
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részén élt nép időszámításunk előtt 3200–2900 körül írt ily módon, a nedves 

agyagtáblákba karcolt szövegekből körülbelül ezer maradt meg mind a mai 

napig. Az sem segíti a régészeket, hogy a protoelámi szövegekben a többi ősi 

íráshoz képest szinte hemzsegnek a hibák. A tévesztések olyan gyakoriak, 

hogy megnehezítik az ismétlődő mintázatok felismerését a jelsorozatokban. A 

hibák oka az lehetett, hogy eltérően például az egyiptomi írnokok jól szervezett 

iskoláitól, semmi nyoma annak, hogy a protoelámi írást használó nép figyelmet 

fordított volna az írástudók képzésére. Nem találtak „ábécéskönyveket”, az 

írnokok gyakorlását szolgáló jelszótárakat. A taníttatás elhanyagolása a 

modern kori oktatáspolitika számára is figyelmeztető következményekkel járt: 

az írás minősége romlott, és alig háromszáz évvel születése után el is tűnt 

nyomtalanul. 

A protoelámi írás tehát egyelőre még tartja magát, nem fedte fel titkait a 

régészek előtt. A legtöbb társa azonban már igen, ami kevésbé magányos 

zsenik, mintsem szorgalmas, a sorozatos kudarcokkal nem törődő 

kutatócsoportok munkáját dicséri. Bár a munka megkoronázása a megfejtett 

írás elolvasása, a legrejtélyesebbek mégis az első lépések: hogyan kezdenek 

neki egy ismeretlen írás megfejtéséhez? 

– A különböző jelek száma már valószínűleg utal az írásrendszerre. A 

képírásoknál, ahol minden jel egy-egy fogalmat jelent, sok jelre van szükség, 

így ezres nagyságrendű a számuk. A szótagírások jelkészlete kétszáz körüli, 

míg a betűírásokhoz általában harminc jel szükséges – válaszolta kérdésünkre 

Tokai Gábor művészettörténész, régész, a Magyar Nemzeti Galéria 

főmuzeológusa. – Ezután fel kell térképezni, hogy mely jelek ismétlődnek 

gyakran, van-e valamilyen mintázat az előfordulásukban. Ha találunk olyan 

jelcsoportokat, amelyek eleje vagy vége különbözik időről időre, akkor 

előtagra vagy ragra gyanakodhatunk. 

De még mielőtt a jelek megfejtéséhez hozzáfoghatnának, a tudósoknak 

ennél alapvetőbb jellegzetességekről is meg kell bizonyosodniuk. Nem minden 

esetben egyértelmű például, hogy egy talált vésetsorozat egyáltalán írás-e, 

vagy csupán díszítő célzattal karcolták a sziklába. 

– Amatőr kutatók gyakran beleesnek abba a hibába, hogy szabálytalan 

kőkarcolatokat írásnak tekintenek, holott nem is azok. A valós írások általában 

szabályosak. Sorokba rendezik a jeleket, a minták pedig egyszerűbbek, mint a 

pusztán díszítő szándékkal vésett figurák – tartja Tokai Gábor. 

Alapvető fontosságú az írás irányának a megállapítása is. Ebben a 

kérdésben nem mindig árulkodó, hogy melyik oldalon esnek egybe a sorok 

kezdetei, hiszen gyakran a teljes rendelkezésre álló felületet kitöltötték 

jelekkel, és még a szóhatárokat sem jelölték. Emellett például a klasszikus 

görög feliratok esetében a sorvégi elválasztás esetleges volt, addig írtak, 

ameddig fért, majd a következő betűvel folytatták a következő sor elején. 
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Egy ismeretlen írás megfejtése nem ajánlható azoknak, akik gyors 

dicsőségre vágynak, és nehezen viselik a sorozatos kudarcokat. Szinte 

mindegyik dekódolási próbálkozás története hosszú, eredménytelennek tűnő 

kutatással kezdődik, és az sem biztos, hogy a vége különbözik ettől. 

– Gyakran előfordul, hogy az írás megfejtésével próbálkozó kutató látszólag 

hosszú ideig nem jut semmire, de eközben gyűjti magába az információt. Aztán 

egyszer csak varázsütésre rájön a dolog nyitjára, összeáll benne a kép, és 

azután már villámgyorsan feltárul előtte az egész rendszer – magyarázza Tokai 

Gábor. – Mára elég kevés megfejtetlen ősi írás maradt. Ezek jellemzően olyan 

nyelveken íródtak, erre példa a protoelámi írás is, amelyeknek nem maradt 

fenn egyetlen rokonuk sem, így nincs mihez viszonyítani őket. 

– Nem tudjuk, milyen nyelven írtak, így azt sem, hogy mi volt annak a 

nyelvnek a logikája. Még az egyiptomi hieroglifák és a lineáris B is nagyon 

megdolgoztatta a kutatókat, pedig ott végső soron ismert volt a nyelv 

(pontosabban annak egy későbbi változata). Az kellett, hogy a kutatók 

rájöjjenek, a kopt segít a hieroglifákban és a görög a lineáris B-ben – teszi 

hozzá Láng Benedek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

filozófia és tudománytörténet tanszékének docense, aki A rohonci kód című 

könyvében (Jaffa Kiadó, 2011) írta meg a Rohonci kódex megfejtésére tett 

kísérletek történetét. – A protoelámihoz hasonló helyzetben, amikor semmi 

nem ismert, a kódfejtés tipikus esetével állunk szemben, azaz arra kell rájönni, 

hogy egy teljes jelsorozat milyen tárgy, fogalom vagy személy helyett áll. Ez 

pedig nagyon lassú, sokgenerációs és körkörös folyamat, amikor a kultúra 

nyomait feltárva fokozatosan fejtik az írást (persze csak akkor, ha elég sok 

emlék van), és közben vizsgálják, hogyan viselkednek a jelsorozatok. 

A lineáris B írás megfejtése egyike a leghíresebb sikeres vállalkozásoknak. 

A jelsorozatokat megőrző agyagtáblákat Arthur Evans régész fedezte fel a 

krétai knósszoszi palotában. A táblákat két eltérő időszakra datálták, és két, 

egymástól eltérő írásrendszer nyomait viselték. A régebbit lineáris A-nak 

nevezték el, és mindmáig nem tudták megfejteni, az újabbat pedig lineáris B-

nek. Evans a következő évtizedeket ennek a megfejtésével töltötte, 

eredménytelenül. A megfejtéshez, kissé cáfolva a kódtörő géniuszok 

másodlagos szerepéről szóló állításokat, egy nyelvzseni kellett. Michael 

Ventris tehetségére már gyerekkorában fény derült, amikor Svájcban járt 

iskolába, és pillanatok alatt megtanult németül és franciául (németül a 

Németországban és a Svájcban beszélt dialektusban is). Szinte hetek alatt 

sajátított el újabb és újabb nyelveket, összesen legalább egy tucatot. 

Ventris tizennégy évesen hallgatta meg Evans egy előadását a lineáris B-

ről, és ezzel el is dőlt élete célja. Először azt gondolta, hogy etruszk nyelven 

íródtak a szövegek, de amikor a görög szárazföldön is találtak táblákat, a görög 

ősi változatára terelődött a gyanúja. Mint kiderült, a lineáris B olyan szótagírás, 
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amelyet a mükénéi görög civilizáció használt az időszámításunk előtti XV. 

századtól kezdődően. 

Bár a magyar történelem nem bővelkedik megfejtetlen írásrendszerekben, 

nekünk is van olyan írásos emlékünk, amely mindeddig ellenállt a kutatók 

próbálkozásainak. Az úgynevezett Rohonci kódex eredete ismeretlen, a 

jelenleg Burgenlandban található Rohoncról került a Magyar Tudományos 

Akadémiára a XIX. század harmincas éveiben. Azóta sokan próbálták 

megfejteni, mindhiába. Ismeretlen nyelven, ismeretlen betűkkel írták. Bár a 

tartalma vélhetően bibliai tárgyú, rengeteg a megválaszolatlan kérdés. 

– A rohonci titkosírás esetében éppen az volt a kérdés, hogy mivel állunk 

szemben. Más a feladat, ha egy ismert nyelv alapján készült titkosírással, ha 

egy szótagnyelvvel vagy ha egy kódnyelvvel állunk szemben. Az első esetben 

az egyes karakterek betűértékére kell rájönnünk, illetve arra, milyen nyelvről 

van szó. A szótagnyelv esetében az egyes szótagokat kell egymáshoz 

viszonyítanunk, hogy kiderüljön, melyik mi helyett áll, de itt is mielőbb rá kell 

jönnünk a nyelvre – ad példát a feladat összetettségére Láng Benedek. – Ha 

viszont kódnyelvvel állunk szemben, átmenetileg fel kell adnunk, hogy a jelek 

referenciáját keressük. Ilyenkor a jelsorozatok (a „szavak”) jelentését kell 

kitalálnunk. Ebben a képek, a jelek viselkedése, illetve sok-sok találgatás és a 

folyamatos ellenőrzés lehet segítségünkre. Éppen ez az utóbbi az, amit Tokai 

Gábor és Király Levente Zoltán, a kódex kutatói olyan jól csináltak, és most 

úgy tűnik, a Rohonci kódex egy kódnyelvet mutat be, egy mesterségesnyelv-

tervezet írásmódját tartalmazza. 

 

2012. december 22. 
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Menedzsment 
 

 

 

Gyógyíthatatlan betegségben szenvedni nem jelent feltétlenül közeli halált 

– ez lehet az amerikai hematológiai kongresszus legfőbb üzenete. Bár 

számos ráktípusra, így a myelomára sem létezik jelenleg végleges 

gyógymód, az elmúlt években kifejlesztett gyógyszerek segítségével sok 

beteg még hosszú ideig élhet, és életminősége is jó maradhat. 

 

Az én számomra felgyógyulni a myelomából annyit tesz, hogy addig húzom, 

mígnem meghalok valami másban – mondja csak félig viccesen Aldo Del Col 

gyógyszerész, a kanadai myelomaalapítvány elnöke az Amerikai Hematológiai 

Társaság éves konferenciájának otthont adó Atlantában. A Georgia akvárium 

épületében tartott rendezvénynek (a háttérben a hatalmas üvegablakokon 

keresztül látni, amint cápák és delfinek úszkálnak imitált tengerükben) olyan 

különös a hangulata, hogy az embernek időbe telik feldolgozni. A teremben 

derűlátó, vidám emberek csevegnek egymással, optimista beszédek követik 

egymást. 

A vendéglátók többsége rákos. A vérsejtek második leggyakoribb 

daganatos megbetegedésében, myelomában szenvednek. Illetve a látszat az, 

hogy annyira nem szenvednek. A saját lábukon jöttek ide, és felszabadultan 

beszélgetnek egymással. Többségüknek volt idejük megszokni ezt az állapotot, 

hiszen sokan már több mint tíz éve hordozzák magukban a daganatot. A 

myeloma gyógyíthatatlan betegség, még senki sem küzdötte le véglegesen. 

Előbb-utóbb a rák visszatér, és a beteg halálát okozza. Kezeléssel szinten 

tartani vagy divatos szóval menedzselni viszont lehet. Akár olyan hosszú ideig 

is, hogy Del Col, akinél tíz évvel ezelőtt diagnosztizálták a betegséget, valóra 

válthassa célkitűzését. 

– Amikor először hallottunk erről a betegségről, azt hittük, a bőrrák egyik 

fajtája – utal a jóval ismertebb melanoma és a myeloma neve közötti 

hasonlóságra Kimberly Alexander, az „Ütközzünk meg a rákkal!” Alapítvány 

elnöke. Az alapítvány nevében szereplő és az amerikaifutballból származó 

kifejezés nem véletlen. Alexander férje, Elijah profi futballista volt, amikor 

igen fiatalon, harmincöt éves korában diagnosztizálták nála a myelomát. – A 

férjem nagyon erős férfi volt, keményen küzdött, és alávetette magát az összes 

akkor hozzáférhető gyógymódnak. Ő alapította az alapítványunkat, hogy 

segítsen másokon. Sajnos a betegség ötödik évében, 2010-ben elhunyt. Az 

emléke arra kötelez engem, hogy tegyek meg mindent a rákkutatás 

fejlődéséért, hogy a még élők tovább élhessenek. 
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Bár a myeloma a vérsejtek daganatos megbetegedéseinek második 

leggyakoribb fajtája, jóval kevésbé ismert, mint az első, a lymphoma. A 

myeloma (vagy hivatalosan myeloma multiplex) a főként a csontvelőben és a 

nyirokcsomókban jelen lévő plazmasejtek rákos betegsége. A tumorsejtté 

alakuló és vég nélkül szaporodó plazmasejtek már nem tudják ellátni az 

immunrendszerben betöltött fontos feladatukat (az ellenanyagok termelését), 

és szaporodásukkal a többi sejt működését is akadályozzák. Mindezek miatt a 

beteg kórokozók elleni védekezőrendszere leromlik, hajlamos lesz a 

fertőzésekre, vérszegénységre, csonttörésre, fájnak a csontjai, később pedig a 

veséje is fölmondhatja a szolgálatot. Bár hagyományosan az időskor 

betegsége, egyre több fiatal emberben jelenik meg. Az Egyesült Államokban a 

betegek negyven százaléka már hatvanöt évnél fiatalabb, a konferencián pedig 

egy brazil hematológus az általa kezelt nyolcéves beteg esetéről számolt be. 

– A betegség okait mindmáig senki sem tudja teljes bizonyossággal 

megnevezni, bár valószínűleg számos környezeti (főként vegyszerek 

jelentette) hatás növeli a myeloma kialakulásának kockázatát – mondja Brian 

Durie, a Los Angeles-i Cedars-Sinai Kórház hematológusa, a Nemzetközi 

Myelomaalapítvány elnöke. A kemikáliák szerepére utal az is, hogy több 

beteget találunk a mezőgazdasági, olajipari, papíripari munkások és a tűzoltók 

körében, mint másoknál. Durie mondandója végén bemutat egy beteget, akinek 

története ugyancsak a vegyszerek szerepét támasztja alá. 

– 2001. szeptember 11-én azonnal önkéntesnek jelentkeztem a 

Vöröskeresztnél, és New Yorkban segítettem a rászorulókon. A romok közül, 

mint utóbb kiderült, sok mérgező anyag, például a gumi égése során 

fölszabadult vegyi anyagok kerültek a levegőbe, mi pedig belélegeztük azt – 

veszi át a szót Patricia Workman, aki öt éve beteg. – Hat évre rá egyre jobban 

fájt a hátam, és csonttörésem is volt. Myelomát diagnosztizáltak, de szerencsés 

módon jól reagálok az új gyógyszerekre, és jól vagyok. Néha belegondolok, 

hogy ha ugyanez tíz évvel korábban történik velem, amikor még nem léteztek 

ezek a szerek, talán ennyit sem éltem volna. 

Az akváriumban rendezett vacsorán egyszer csak egy idősödő férfi ül az 

asztalomhoz. Nem tudom, ki ő, a névtábláján csak a neve, Mike Kacsor áll. 

Egy hasonló orvosi konferencián általában orvosok vesznek részt, esetleg 

betegek, gyógyszerészek és újságírók. Hiába figyelem az arcát és gyanúsan 

ismerősen hangzó nevét, nem tudom eldönteni, hogy ő melyik csoportba 

tartozik. A dilemma akkor oldódik meg, amikor odafordul hozzám, és részben 

magyarul közli, hogy az ő neve eredetileg Kácsor, magyar származású, 

Kanadában él, és tizenhét éve myelomás. Megdöbbenek, hiszen látszólag 

semmivel sincs rosszabb bőrben, mint egy átlagos magyar az ötvenes éveinek 

végén. 

– Szerencsés vagyok, mert már akkor, 45 évesen, 1997 januárjában 

észrevették a myelomámat (egy rutinvizsgálat során), amikor még nem voltak 
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tüneteim. Néhány évvel később a myeloma roszszabbra fordult, és jelentkeztek 

a tünetek, például csontfájdalom, bordatörés. Akkor kemoterápiát kaptam, 

majd átültették belém a korábban levett saját őssejtjeimet, és sikerült 

bekerülnöm egy új kezelési mód klinikai tesztalanyai közé – mondja Mike 

Kacsor. – Majdnem tizenhat év elmúltával még mindig itt vagyok, és a 

mindennapi életem alig különbözik a normálistól. Havonta egyszer megyek 

vizsgálatra, a többi napon élem az életem. A gyógyszer, amelyet szedek, 

nagyon hatásos, de van egy mellékhatása is: megemeli a vércukorszintet. Ezért 

úgy kell élnem, mintha cukorbeteg lennék, diétáznom kell és mozognom. Nem 

futhatok, mert az megterheli a csontokat, ezért úszom. De mindezek csak apró 

kellemetlenségeknek tűnnek annak fényében, hogy lassan tíz évvel tovább 

éltem, mint az átlag. 

A myeloma, noha máig gyógyíthatatlan, egyike azon ráktípusoknak, 

amelyek kezelésében a legnagyobb előrelépés történt az elmúlt tíz évben. Az 

új típusú, immunmodulátornak nevezett gyógyszerek a szervezet 

védekezőrendszerének (így a myelomás tumorsejteknek) a működését 

módosítják. A sejtek túléléséhez nélkülözhetetlen funkciókat gátolnak. Az 

egyik szer, amely a sikeres klinikai kipróbálás vége felé jár, például a tumort 

tápláló vérerek növekedését gátolja. Egy másik a myelomás sejtek számára 

mérgező fehérjék lebontását blokkolja, öngyilkosságra késztetve a tumorsejtet. 

A kezelés eredményei valóban látványosak. A konferencián ismertetett adatok 

szerint míg 2001 és 2005 között a 65 évnél idősebb myelomások 31 százaléka 

élt még legalább öt évig a diagnózist követően, addig 2006 és 2010 között már 

56 százalékuk. Ugyanez az adat 65 évesnél fiatalabb betegek esetében 63-ról 

73 százalékra nőtt. Magyarul a betegek tovább élnek, sokuk bőven tíz éven túl 

is, és életminőségük is javul. A konferencián jelen lévő Paula Van Riper, egy 

New Jersey-i myelomás önsegítő kör vezetője tizenhárom éve beteg, de máig 

dolgozik. A kanadai myelomaalapítvány abban reménykedik, hogy néhány 

éven belül már inkább krónikus, mintsem halálos betegségnek kell a myelomát 

tekintenünk. 

Az atlantai konferencia, bár névleg „csak” az amerikai hematológusok 

társaságának rendezvénye, valójában az egyik legfontosabb szakkongresszus a 

világon. Az előadók között magyar hematológust is találunk. 

– Hematológiai daganatos megbetegedések, főként a leukémia, a myeloma 

és a lymphoma különböző fajtáit kutatjuk molekuláris genetikai és genomikai 

módszerekkel. [A genomika számos gén együttes viselkedést vizsgálja.] Így 

olyan új terápiás célpontok után kutatunk, amelyek ellen majd gyógyszerek 

fejleszthetők ki – nyilatkozta lapunknak a konferencián előadást tartó Bödör 

Csaba, a londoni Queen Mary Egyetem Barts Rákkutató Intézetében működő 

hematoonkológiai központ munkatársa. – Ezek a célpontok általában olyan 

gének, amelyek szerepet játszanak a betegség kialakulásában, lefolyásában. Ha 
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azonosítani tudjuk őket, alkalom nyílhat arra, hogy célzottan gátolni tudjuk 

működésüket és ezáltal a betegség fejlődését. 

Bödör Csaba érdeklődésének fókuszában a vérsejteket érintő ráktípusok 

epigenetikai szabályozása áll. Ez azt jelenti, hogy olyan külső vagy belső 

hatásokat keresnek, amelyek befolyásolják azoknak a géneknek a működését, 

amelyek rengeteg másik gén aktivitását szabályozzák. Gyakran ezekben a 

szabályozógénekben történik olyan mutáció, amely végső soron tumor 

kialakulásához vezet. 

– Az új molekuláris biológiai módszereknek hála a hematológiai ráktípusok 

kialakulásában szerepet játszó, mutálódott gének eddig teljesen ismeretlen 

spektruma tárult a szemünk elé a legutóbbi időkben. A mutáció következtében 

kóros fehérjék jöhetnek létre, de ha megtaláljuk ezeket, akár blokkolhatjuk is 

működésüket – folytatja Bödör Csaba. – Számos esetben az efféle felfedezések 

már jelenleg is alkalmazott gyógyszereket eredményeztek, de hiba lenne azt 

gondolnunk, hogy a kutatási eredményeink azonnal megjelennek a 

gyógyszergyártásban. Ehhez sokszor öt-tíz évre is szükség van. 

A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a betegen gyógyszeres kezelését 

megelőzően genetikai vizsgálatot végeznek, megállapítják, hogy a 

betegségében szerepet játszó gének mutálódtak-e (tehát megváltozott-e a 

felépítésük az egészséges típushoz képest). Erre azért van szükség, mert a 

genomikai kutatások eredményeképpen kifejlesztett gyógyszerek 

hatékonysága nagyban függ a beteg genetikai hátterétől. A Bödör és 

munkatársai által talált gének némelyikének szerepe a rák kialakulásában 

olyannyira valószínűnek tűnik, hogy több gyógyszercég készített ellenük gátló 

hatóanyagot. Jelenleg ezek laboratóriumi kipróbálása folyik, és hosszú még az 

út a törzskönyvezett gyógyszerig, de a betegek biztonsága érdekében nem 

tekinthetnek el a többlépcsős tesztektől. 

Bödör Csaba beszélgetésünk során többször is hangsúlyozta, hogy a 

rákkutató orvosok pontosan tudják, hogy a betegektől, akiknek ez élet és halál 

kérdése, senki nem várhat türelmet. Tűnjék bármilyen vontatottnak is az új 

gyógyszerek kifejlesztése, a mai folyamat mégis sokkal gyorsabb, mint akár 

csak néhány éve. A kutató jelenleg olyan hatóanyagot tesztel, amelyet olyan 

gén fehérjeterméke ellen fejlesztettek ki, amelynek rosszindulatú mutációját 

csak két évvel ezelőtt fedezték föl. Bödör Csaba februártól a Semmelweis 

Egyetemen, Budapesten tervezi folytatni a kutatásait, ahol a hematológiai 

daganatok epigenetikai szabályozásában fellépő genetikai hibák kutatását 

szeretné meghonosítani.  

 

2013. január 5. 
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Gépzongora 
 

 

 

A számítástechnika és a zene találkozása néha igen meglepő fordulatot 

hoz, derül ki a Georgiai Műszaki Egyetem robottudósainak kutatásaiból. 

Találhatunk itt Örömódát tanító elektronikus kesztyűt és Für Elise-t 

klimpírozó konzervdobozokat. És ami még váratlanabb: ezek a 

találmányok tényleg jók valamire. 

 

Viselhető számítástechnika – áll a labor ajtaja melletti táblán, ahova jöttünk. A 

számítástechnika szó magától értetődő, hiszen itt, az atlantai Georgiai Műszaki 

Egyetem (Georgia Tech) épületeiben a világ élvonalába sorolt informatikai és 

főként robotikai kutatások folynak. E tudományterület összekapcsolása a 

ruházkodással azonban nem nevezhető mindennapinak. A laboratórium kissé 

a Discovery csatornán futó Állítólag című műsor mítoszokat ellenőrző 

szereplőinek műhelyére hasonlít. Az egyik polcon bokszkesztyűt látunk, a 

sarokban egy siketnéma-jelbeszéd felismerésére és gépi fordítására tervezett, 

komputerekből és kamerákból felépített rendszer pihen. A szoba közepén 

elhelyezett fogasra akasztott ing felel meg leginkább a labor elnevezésének, 

hiszen az anyagába varrott fémes fonál az ujjába, gallérjába rejtett apró 

csipeket, érzékelőket, gombokat és hangszórókat köti össze. 

De nem ezek miatt jöttünk, hanem egy zongorázni tanító kesztyűért. Bár 

ennek haszna (és a fejlesztésére költött vélhetően tetemes összeg értelme) első 

hallásra meglehetősen kétségesnek tűnik, vendéglátónk határozottan állítja: 

nagyon is jó szolgálatot tehet azoknak az embereknek, akik például 

gerincsérülésük miatt nem éreznek a kezükkel, vagy nem tudják mozgatni. 

– „Mobil zenei érintésnek” neveztük el ezt az eszközt. A kesztyű a minden 

ujjába szerelt vibráló motorokból, a motorokat irányító elektronikából és a 

számítógéppel kapcsolatot teremtő rádiófrekvenciás adóból áll. Működésekor 

a komputer egy dalt játszik, a kesztyű motorjai pedig annál az ujjnál rezegnek, 

amellyel épp le kellene ütni a zongora egyik billentyűjét – magyarázza David 

Quigley, a Georgia Tech interaktív számítástechnikai tanszékének munkatársa, 

miközben összeszereli a kesztyűt, hogy kipróbálhassam. – Amikor az ember 

gyakorol a segítségével, igyekeznie kell a klaviatúrán felvillanó billentyűket 

azzal az ujjával lenyomni, amelyiknél a vibrálást érzi. Kísérleteket végeztünk 

zongorázni nem tudó emberek részvételével, és úgy találtuk, hogy akik 

zongoratanulás közben viselték a kesztyűt, sikeresebben fejlődtek, mint azok, 

akik nem. 

Quigley elmondása szerint bár sokan szerették volna már megvásárolni az 

eszközt, egyelőre nem tervezik kereskedelmi forgalmazását. A kesztyűt 



 

85 
 

felpróbálva jelenlegi állapotában még nem is alkalmas erre. Bicikliskesztyűt 

kell elképzelni, rá szappantartó méretű dobozt erősítettek, amely a vezérlő 

alkatrészeket és az elemet rejti. Működés közben érdekes érzést kelt. A 

számítógéppel összekötött szintetizátor hangszóróiból az Örömóda dallama 

csendül föl, egymás után villannak föl a billentyűk, kesztyűs kezem ujjaiban 

pedig érzem a rezgést. A tesztelt emberek heti háromszor harminc percet 

gyakorolták a hangszeren játszást, így nem várható, hogy belőlem néhány perc 

alatt zongoraművész válik. Ez nem is következik be. Bár a dal ritmusát 

érezhetően lassították, az első percekben azt is nehéz elkülöníteni, hogy 

pontosan melyik ujjamban érzem a vibrálást, olyan gyors az egész. 

Persze a fejlesztés célja nem az átlagemberek zongoratudásának fejlesztése. 

A tesztekben gerincsérültek vettek részt, és ők nemcsak a klaviatúra előtt ülve, 

hanem mindennapi tevékenységük közben is viselték a kesztyűt, napokon, 

órákon át. Az eredmények szerint jelentősen javult az önkéntesek érzékelése 

az ujjaikban, és mozgatni is jobban tudták őket. Többen arról számoltak be, 

hogy sérülésük óta most először érezték az ágynemű textúráját, amikor ujjukat 

végigfuttatták rajta. Mások azonnal érezték a meleget, amint megfogták a forró 

bögrét, nem csak jelentős késéssel, ahogy korábban, vagy a gyakorlatok után 

könnyebben meg tudtak fogni egy tárgyat. 

A kutatók szerint a kéz rehabilitációjához használatos hagyományos 

eszközök, például a nyomogatható gumilabdák gyakran azért kevéssé 

hatékonyak, mert egyszerűen unalmas a használatuk, és a betegek nem 

tapasztalnak semmiféle visszajelzést, miközben gyakorolnak. Ellenben a 

zongorázni tanító kesztyű viselésekor folyton vibrál valami az ujjaikon, ők 

maguk pedig zenélnek, ami igen hamar sikerélményt jelenthet számukra. 

A ruházatba épített informatikai eszközöket elhagyva néhány emelettel 

lejjebb a Georgia Tech épületében egy másik robotos kutatócsoport laborjába 

lépünk be. Ők már a hagyományos értelemben vett robotokkal foglalkoznak, 

hat darab, nagyobb konzervdobozra hasonlító, három keréken guruló masina 

most is az egyébként üres terem padlóján mozog, látszólag céltalanul. A 

robotok a vezeték nélküli internetes hálózaton keresztül tartják a kapcsolatot 

egymással és az őket irányító számítógéppel. Az irányítás kifejezés azonban itt 

nem pontosan írja le, hogy mi történik, ugyanis éppen az a lényeg, hogy miután 

a robotok kapnak valamilyen közös feladatot, a végrehajtása már csak rajtuk 

múlik, a kutatók nem avatkoznak bele abba, hogy melyik éppen mit csinál (a 

robotok „autonómok”). 

Véletlen egybeesésként az előző laborban látottakkal most zongorázni 

fognak. 

– A robotok feladata az, hogy egyikük eljusson a terem egy meghatározott 

pontjára, mégpedig meghatározott időben. Ha belegondolunk, ez a feladat 

nagyon hasonlít a zongorázáshoz, hiszen ott is el kell juttatnunk egyik ujjunkat 

a meghatározott helyre (az egyik billentyűhöz) a kotta által meghatározott 
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pillanatban – mutatja robotjait Smriti Chopra, a Georgia Tech villamos- és 

komputermérnöki tanszékének doktori ösztöndíjas hallgatója. – A feladat 

végrehajtása közben döntéseket kell hozniuk arról, hogy melyikük indul el a 

következő billentyű irányába, mert az a cél, hogy minél kevesebb robot a lehető 

legkevesebb mozgással oldja meg a feladatot. 

Rövid pálcákon ülő színes golyókat erősítettek a robotokra. Ezek nem 

antennák, hanem segítségükkel határozza meg a számítógép a terem számos 

pontján elhelyezett kamerák képét elemezve, hogy pontosan hol is 

tartózkodnak a robotok. Ezt a technológiát alkalmazzák a komputeranimációs 

filmek készítése közben is, amikor a számítógép valós színészek mozgását 

lemásolva rajzolja meg a film szereplőinek cselekedeteit. A robotok 

mozgástere (bevett kifejezéssel: az aréna), amely jelen esetben egy zongora 

klaviatúrája, nincs a padlóra rajzolva, azt a plafonra szerelt projektor vetíti ki 

(a demonstráció az interneten itt látható: youtu.be/YigAzrFoN3E). 

Amint Chopra kiadja a parancsot, a robotok útnak indulnak, majd 

megállnak, és láthatóan tanácstalanul kezdenek körbeforogni. Apró malőr 

történt, lefagyott a program. A következő próbálkozáskor az elem merül le 

egyikükben, ezért nem történik semmi. Harmadik alkalommal azonban már 

rendben megy minden, a robotok első látásra összeviszsza gurulnak a 

klaviatúrán, de ahogy egymás után „lenyomják a billentyűket”, a Für Elise 

dallama csendül föl. Figyelemre méltó, hogy úgymond előre gondolkodnak, 

tehát nemcsak a soron következő hang felé gurul egy robot, hanem társa 

eközben már a következő, a harmadik pedig az az utáni billentyű irányába 

halad. 

Persze itt sem a zongorázás automatizálása a kutatás végső célja, arra ott 

vannak a westernfilmek kocsmáinak lyukszalagok alapján működő 

gépzongorái. Chopra láthatóan nem először kapja az „és mire jó ez az egész?” 

kérdést, mert kissé felsóhajt, de azért elmondja a kész választ. Az autonóm 

robotflotta polgári célokra leginkább a katasztrófaelhárításban lehet hasznos. 

Például tankhajó- vagy fúrótorony-katasztrófák után a tengerbe ömlő olajat 

robothajók segítségével, kevés emberi beavatkozással lehetne lokalizálni és 

semlegesíteni. A katonai felhasználás pedig már nem is annyira a jövő. 

Ugyanazt a felderítő vagy támadó feladatot, amelyet most egyetlen robotrepülő 

végez el, egy együttműködő flotta még nagyobb tűzerővel lenne képes 

végrehajtani. 

A jövőbeni valós alkalmazáshoz talán jobban hasonlító feladatot hajtanak 

végre a következő demonstráció robotjai (amelyek egyébként ugyanazok, mint 

az előbb, csak a vetített környezet és az irányító program változott). Most 

egyszerű téglalapot látunk, amelynek bizonyos részein időnként piros körök 

jelennek meg, majd eltűnnek. 

– Itt azt várjuk a robotoktól, hogy együttműködve optimálisan fedjék le a 

megadott területet. A cél az, hogy eljussanak oda, ahol a piros körök éppen 
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látszanak – mondja Sung Lee, a komputermérnöki tanszék egy másik doktori 

hallgatója, a téma felelőse. – A robotok körülbelül félméteres környezetükről 

„tudnak”, ha ennél közelebb kerül hozzájuk egy társuk, akkor irányt 

változtatnak, és a másikra hagyják a közeli piros pontok elérését. 

Végeredményben a robotok a legkevesebb mozgással, a legrövidebb idő alatt 

érik el az összes célpontot. E célpontok a valóságban lehetnek például 

erdőtüzek gócpontjai vagy a felderítendő terület bármely más koordinátái. 

A bemutató alapján összességében a robotika általános állapotára jellemző 

kép erősödik meg bennünk. A ma létező autonóm, tehát az ember nélkül is 

önálló döntésekre képes robotok a laboratóriumok steril világában, sokadik 

próbálkozásra képesek végrehajtani bizonyos leegyszerűsített feladatokat, de 

hogy ezt a valóság rengeteg zavaró tényezője közepette is képesek lennének-e 

megismételni, az kétséges. 

Amikor évtizedekkel ezelőtt megszületett a robotika, valószínűleg az összes 

akkori szakember meg volt győződve róla, hogy mára már emberi léptékű 

gondolkodásra képes robotok segítik mindennapi életünket. 

Ettől még nagyon messze vagyunk. 

 

2013. január 19. 
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Nyestvircsaft 
 

 

 

Sok állat él a városokban, ez nem újdonság. A rigók, cinkék mintha 

mindig is itt lettek volna a közelünkben, fel sem tűnik a jelenlétük. Arra 

azonban már felkapja a fejét az ember, ha nagyobb testű ragadozókról 

hall, amelyek akár szembejöhetnének vele az utcán. Új jövevények ezek, 

vagy csak most lepleződtek le hosszú rejtőzködés után? 

 

Vélhetően a fél Országgyűlési Őrség minket figyel. Ennél gyanúsabban már 

nem is viselkedhetnénk: távcsővel felfegyverkezve járjuk körül a Parlamentet, 

és a kupola kör alakú ablakait kémleljük. Odamegyünk az egyik őrhöz, és 

megkérdezzük tőle, látott-e vércséket itt mostanában. Nem látott, válaszolja, 

még új itt, és arról sem tudott, hogy fészkelnek vércsék a Parlament ablakaiban, 

majd, miközben egy pillanatig sem veszi le rólunk a szemét, óvatosan ráteszi 

az ujját adóvevője beszédgombjára. 

– A kupola nagy csúcsíves ablakai fölött van három kis kör alakú ablak, ott 

szokott költeni három vörösvércsepár, bár tavaly éppen nem költött itt egy sem. 

A budapesti vércsék, amelyek száma nyolcvan költőpárra tehető, szinte 

kizárólag épületek ablakaiban, párkányain költenek. Maguk nem építenek 

fészket, de időnként elfoglalják más madarak fészkét. Látja ott azt a Duna felé 

kiálló vízköpőt? Azt mindig érdemes megnézni, mert ott gyakran ülnek – mutat 

az Országházra Morandini Pál, a Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület (MME) önkéntes munkatársa, akivel lassan megkerüljük a 

Parlamentet. – Egész Európára jellemző, hogy a városokban lakó vörösvércsék 

lassan, de biztosan fogyatkoznak, főként az emberi tevékenység miatt. Az 

ember beépíti fészkelő- és a táplálkozóhelyeiket, és van, akit a fiókák hangja 

vagy a madarak ürüléke zavar. De nem ez az általános, szerencsére az emberek 

többségének kifejezetten tetszenek a városokban élő ragadozó madarak. 

Amint Morandini Pál elmondta, szinte semmi esély nem volt rá, hogy ebben 

az időszakban lássunk vércsét az épületeken, ugyanis ilyenkor a város környéki 

természetközeli területeken, például a budaörsi reptéren vadásznak. Nem is 

láttunk egyet sem, bár a több ablak alatt felfedezhető, ürülék okozta fehér 

foltok jelzik, hogy már költöttek ott a madarak. 

Budapest számos helyén láthatunk jó eséllyel vörösvércséket. Morandini 

Pál szerint a „legforróbb” pontok a Kiss József utca a Rákóczi útnál, az I. 

kerületi Mészáros utca, de a Kossuth téren, a Vidékfejlesztési Minisztérium 

épületén is élnek-éltek vércsék, amelyeknek a táplálkozási szokásait már a 

hatvanas években vizsgálták. Ebből az derült ki, hogy alapvetően megegyezik 

a városon kívül élő madarakéival. A madártani egyesületet a legkülönfélébb 
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helyekről hívják azzal, hogy valószínűleg vércse költözött be hozzájuk. Volt, 

hogy egy lakás erkélyén költöttek. A vércsék szerencséje, hogy imponálnak a 

legtöbb embernek. 

– Legtöbbször igen kíméletesen viszonyulnak hozzájuk, még akkor is, ha 

zavaró a jelenlétük. Egy kivételként emlékszem arra a közös képviselőre a Déli 

pályaudvarnál lévő Greguss utcából, aki azzal fenyegetett, hogy feljelent, ha 

nem viszem el azonnal „azokat a dögöket” – nevet a madarász. – Elvinni, 

befogni egyébként tilos, mert védettek. A vasút-egészségügyi intézetben is 

költöttek tavalyelőtt. Ott lezárták a nyílást, amelyet elfoglaltak, de legalább 

humánusan megvárták a költési időszak végét, így a fiókák felnőhettek. A 

legtöbb ember, ha lát egy ragadozó madarat, amelyet nem ismer, nem 

ellenségesen, inkább érdeklődve viszonyul hozzá, még ha nem is érdekli a 

madármegfigyelés. Volt egy gondnok, aki egy budapesti irodaépületre 

vidékről hozott szarkafészket azért, hogy a következő évben kényelmesebben 

tudjanak ott költeni a vércsék. 

Morandini Pál nemrég a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi 

Intézetének a Várban lévő épületében tartott előadást. A múzeumok éjszakája 

volt, de az intézet muzikális programjai közé beillesztették az épületen költő 

vércsék megtekintését is. 

Az utóbbi néhány évben mintha divatba jöttek volna a városokban élő 

vadállatokról szóló történetek, ami nem kis részben a 2006-ban bemutatott 

Budapesti vadon című városi természetfilmnek köszönhető. Ennek 

vércsejeleneteit a Klotild-palotai, valamint egy kőbányai fészeknél vették fel. 

A ragadozók jobban érdeklik az embereket, mint a megszokottabbnak – és 

unalmasabbnak – tartott növényevők, a tudósítások is rájuk koncentrálnak. 

Kérdés, hogy tényleg többen lettek a velünk élő vadak, vagy csak most vettük 

észre őket. 

– Nem állják meg a helyüket a városba költöző állatok természetes 

élőhelyeinek elpusztulásáról szóló népszerű elméletek. Azok továbbra is 

rendelkezésükre állnának, de a város sok állat számára kínál búvóhelyet, 

bőséges táplálékot, és kevesebb a ragadozó, a vetélytárs is – válaszolta 

kérdésünkre Ronkayné Tóth Mária biológus, az Urbanizációs Kutatócsoport 

alapítója (martes.elte.hu). – Ma már szinte az összes gerinces állatcsoport 

képviselőjét megtalálhatjuk a városokban. A legnagyobb érdeklődést mégis 

inkább a nagyobb testű emlősök megjelenése váltja ki. Ritkán, de előfordul, 

hogy vaddisznók, őzek, rókák, borzok is bemerészkednek a városokba, sőt 

borzvár bejáratára bukkantak az egyik futballpályán. Egy nemrégi felmérés 

alapján számos hüllő- és kétéltű faj is beköltözött, a parkokban esetenként szép 

szaporulatuk is lehet. 

Az urbanizáció kétféle hatást gyakorol a terület természetes állatvilágára, derül 

ki Heltai Miklós és Szőcs Emese, a Szent István Egyetem Vadvilág-megőrzési 

Intézete kutatóinak Állatok a városban című tanulmányából. Egyrészt csökken 
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a fajok száma (az élővilág sokfélesége, közkeletű kifejezéssel: a biodiverzitás), 

mert a különleges igényű fajok nem képesek alkalmazkodni a megváltozott 

körülményekhez, és eltűnnek, másrészt viszont emelkedik a megmaradt fajok 

egyedszáma, mert a korábbiakhoz képest sokkal több táplálékot kínál 

számukra a város. 

Bár a vörösvércse az egyik leggyakoribb ragadozó madár a városokban, 

korántsem az egyetlen. 

– Egyre több hívás érkezik hozzánk, amelyekben parkok mellett lakó emberek 

arról panaszkodnak, hogy erdei fülesbagoly-fiókák zavarják éjszakai 

nyugalmukat. Főként vidéki városokra, Szolnokra, Debrecenre, Nyíregyházára 

jellemző ez. Meg lehet érteni az emberek rosszallását, hiszen a legnagyobb 

bagolybarátság mellett sem lehet eltitkolni, hogy ezek igen hangos, 

kellemetlen hangú jószágok – nyilatkozta lapunknak Klein Ákos, a 

Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány munkatársa. – Általában jellemző a 

bagolyfiókákra, hogy még a teljes röpképesség elérése előtt elhagyják a 

fészket, és a közelben maradva a hangjukkal hívják szüleiket. Ez a hang igen 

éles, füttyszerű, ráadásul gyakran a fákon hallatják, egy magasságban a 

lakótelepi ablakokkal. 

Megbecsülhetetlen, hogy hány fülesbagoly élhet a városokban (az országban 

összesen 6500–12 000 költőpárra tehető az állomány), de Klein Ákos szerint 

feltételezhetjük, hogy szinte minden parkban előfordul egy-két költőpár. A 

baglyok a parkokat elsősorban költésre használják, hiszen ennek feltétele, hogy 

találjanak olyan, általában szarka építette fészket, amelyet elfoglalhatnak. 

Vadászni a város széli mezőkre járnak. Sok mindent nem lehet tenni velük, 

kérdés, hogy kell-e egyáltalán. A madarak kilövése tilos, hiszen a fülesbagoly 

védett állat. 

– Tapssal, kövekkel semmi esélyünk, hogy elzavarjuk, hiszen az erdei 

fülesbaglyot épp az teszi alkalmassá a városi életformára, hogy jól tűri a 

zavarást – mondja Klein Ákos. – A fülesbagoly opportunista madár, igényei 

nem olyan különlegesek, mint például a füleskuviknak. Azt sem lehet 

mondani, hogy azért költöznek a városokba, mert visszaszorulóban vannak 

természetes élőhelyeik. Egyszerűen igyekeznek mindig új területeket 

elfoglalni, ahol feltételezhetően bőséges a táplálékellátás. 

A városi környezetnek lehetnek olyan előnyei is a madarak számára, amelyek 

első látásra nem nyilvánvalóak. A városokban néhány fokkal magasabb az 

átlaghőmérséklet, az emberek pedig sok helyütt eltakarítják a havat. Ez pedig 

megkönnyíti vadászatukat. 

A városokban élő ragadozó emlősök közül valószínűleg a nyestekkel kerülnek 

kapcsolatba leggyakrabban az emberek. Sokszor elrágják az üzemanyag- vagy 

hűtővízvezetéket, ürülékük is figyelmeztet a jelenlétükre. Budapest a szakértők 

szerint megtelt nyestekkel. 
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– Tömeges betelepülésük a nyolcvanas években kezdődött, és először a budai 

erdőkkel határos kerületekben jelentek meg. Mára azonban a belváros közepén 

is élnek nyestek – mondja Szenczi Péter Márk, korábban az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem etológia tanszékének, jelenleg az MME-nek a munkatársa. 

– Állományuk néhány ezerre tehető. Ahogy sok más urbanizált faj esetében, a 

városban lakó egyedek sokkal kevésbé félnek az embertől, és csökkent a 

territóriumuk mérete is. Természetes élőhelyén egy-egy nyest vadászterülete 

több száz hektár is lehet, a városi állatoknál ez sokkal kevesebb. A város 

vonzereje főként a könnyen hozzáférhető táplálékban rejlik, nem meglepő hát, 

hogy a budapesti nyestek mást esznek, mint korábban. Általában a padlásokra 

fészkelik be magukat, és nagyon hangosak. Amikor tavasz végén, nyár elején 

megszületnek a kicsik, igen hatalmas hancúrozást csapnak, és ez bizony nagy 

vircsafttal jár. Emellett a felhalmozódó ürüléket és a táplálékmaradványokat 

szokták említeni a házigazdák – folytatja Szenczi Péter Márk, aki már több 

nyestet tartott otthon. Egyikük, a Pöcök nevű állat azóta a Rex Kutyaotthon 

Alapítvány népszigeti állatszigetén épített kifutóban él. – A fertőzésveszély, 

amelyet gyakran fölhoznak a városban élő ragadozókkal szemben, sokkal 

kisebb probléma a valóságban. Veszett nyestet még senki sem látott, de rókát 

sem sokat, olyan hatékony a magyar immunizálási program. Kórokozóik 

emberre nem, legfeljebb a háziállatokra lehetnek veszélyesek. 

Szenczi szerint több ok miatt sem érdemes próbálkozni a csapdázásukkal. Bár 

a városban élnek, vadállatok maradtak, így nagyon óvatosak és állati léptékkel 

intelligensek, így könnyedén elkerülik a csapdákat. Ha mégis sikerül megfogni 

őket, azonnal veszélyessé válnak magukra és a csapdázóra is. Befogásuk nem 

is oldja meg a problémát, mert territóriumtartó állatként, amint az egyik egyed 

eltűnik a populációból, máris elfoglalják helyét a többiek. Azt csak a teljesség 

kedvéért említjük meg, hogy bár a nyest nem védett állat, így lakott területen 

kívül elvileg vadászható, megmérgezése tiltott vadászati módszernek minősül. 

A városlakó vadak intenzív kutatása csak az utóbbi időszakban kezdődött. Bár 

sok ember vélhetően azt várja e vizsgálatoktól, hogy hatékony védekező 

módszereket fejlesszen ki az állatok ellen, de Heltai Miklós és Szőcs Emese 

szavaival „nem az a cél (legalábbis nem minden esetben), hogy elüldözzük 

magunktól a nem szívesen látott lakótársakat, hanem megtanuljunk békésen 

együtt élni velük. Jelenlétükkel ugyanis gazdagítják környezetünket.”  

 

2013. február 16. 
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Hosszú idő után először jelent meg magyar előadó új albuma 

hagyományosan bakelitnek nevezett, valójában PVC-ből készült 

hanglemezen is. Sőt egyszerre két együttes, a Péterfy Bori & Love Band, 

illetve a 30Y is adott ki hanglemezt. Mi értelme van ennek? Csak öncélú 

figyelemfelhívás vagy újraéledő igényeket kielégítő szolgáltatás? 

 

Tizenöt évvel ezelőtt hallgattam utoljára hanglemezt. Nem emlékszem arra, 

hogy lenyűgözött volna a hangminősége. Ehhez képest, amikor először 

hallottam CD-ről lejátszott felvételt a nyolcvanas évek végén, elképesztően 

tisztának tűnt a hangzás. Semmi oda nem illő zörej, semmi háttérzaj, csak a 

zene. A hanglemeznek más hátrányai is voltak: nagy és sérülékeny volt, így 

nem lehetett készíteni hozzá hordozható lejátszót, a kapacitása is igencsak 

végesnek számított. Nem csoda, hogy mára teljesen eltűnt. A fiatalabb 

olvasóknak vélhetően semmit sem mond e cikk címe sem, amely a nagylemez 

percenkénti fordulatszámára utal. 

Csakhogy a „bakelit” egyáltalán nem tűnt el. Sőt az utóbbi években egyre 

többet lehet olvasni arról, hogy – a Wired magazin egyik cikkének címét 

idézve – a hanglemez lesz az utolsó szög a CD koporsójában. No nem arra kell 

itt gondolni, hogy még néhány év, és újra ellepik a vinillemezek a 

bevásárlóközpontok CD-polcait, hiszen nagyon valószínű, hogy a legtöbb 

ember hamarosan csak digitális fájlként találkozik zenei felvételekkel. Ám a 

CD tündöklése dacára máig megmaradt a zenehallgatók egy kicsiny, de 

hűséges csoportja, akik semmi pénzért sem cserélnék hanglemezeiket semmi 

másra. Mert szerintük ez a hangrögzítés csúcsa, a többi hanghordozó a 

nyomába sem érhet. 

Másfél évtizede először most új magyar albumokat vehetnek kezükbe a 

bakelit szerelmesei. 

– Valóban nem gyakori a magyar előadóknál ez a fajta hanghordozó, 

utoljára talán a kilencvenes években jelent meg vinilen hasonló kiadvány. 

Ennek oka részben, hogy az LP [a hosszú játékidőt biztosító – long-play – 

nagylemez elterjedt angol nevének mozaikszava] gyártásának költségei 

nagyon magasak. – válaszolta kérdésünkre Such Tamás, a Péterfy Bori & Love 

Band együttes koncertszervezője. – De például a 30Y zenekar is megjelentette 

tavaly év végén Szentimentálé című lemezét bakeliten. Mi a Fehér éjszakák 

című album vinilkiadásával valami egyedit, különlegeset is szerettünk volna 

adni a rajongóknak és a gyűjtőknek. A lemezt Hollandiában gyártattuk 

háromszáz példányban. Az előrendelések és az eladások azt mutatják, hogy 
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van igény rá. Bár biztos, hogy nem lesz az ingyenes letöltés versenytársa, mivel 

a magas gyártási költségekből következően magas a fogyasztói ára is [az 

együttes honlapján megrendelve postaköltséggel együtt 7051 forint]. 

A hanglemez rajongói az olyan, ma már ritkaságnak számító üzleteket 

látogatják, mint például Budapesten a VII. kerületi Kertész utcában lévő Laci 

bácsi lemezboltja. Mikor a nyitás előtt néhány perccel megérkezünk a bolthoz, 

már ketten álldogálnak a lehúzott roló előtt. Egyikük külföldi, aki, miután 

megérkezik az eladó, és beenged bennünket, böngészés közben erősen tört 

angolsággal dicséri a lemezek között talált ritkaságokat. A választékot 

áttekintve egyértelművé válik, igazi szakértőnek kell lenni ahhoz, hogy az 

ember jót és jó áron vásároljon itt. A vinilek ára ugyanis széles határok között 

mozog, függ a hanghordozó állapotától, az előadó népszerűségétől és a kiadási 

évtől. Sőt látszólag ugyanannak a lemeznek, az ABBA Waterloo című 

albumának egyik darabja ezer, a másik háromezer forintba kerül. A lemezek 

többségének ára ugyan ezer forint alatt van (jellemzően 200–500 forint), de az 

ismertebb külföldi előadók albumai, hiába használtak, az új CD-k 

árkategóriájához közelítenek. Az általunk látott legdrágább használt lemez a 

Rolling Stones Beggars Banquet című albuma volt nyolcezer forintért, az új 

egylemezes kiadások közül pedig a Kraftwerk talán legfontosabb, 1974-es 

Autobahn című anyagának 2009-es, felújított kiadásáért kérték a legtöbbet, 

tízezer forintot. 

– Hanglemezt mindenki vásárol, és számomra is meglepő módon 

mindenféle hanglemezt vásárolnak. Az ötvenes évek tánczenéjétől a kétezres 

évek avantgárd dzsesszéig mindenre van kereslet, bár az utóbbi időszakban 

fogynak a vásárlók. Jelenleg havonta négy-öt száz lemezt adunk el – mondja 

Molnár László, a lemezbolt névadó tulajdonosa, aki számára a hanglemezzel 

való kereskedés csak hobbi, minthogy bevallása szerint ebből nem lehet 

megélni. – Vannak vásárlók, akik a jobb, illetve másmilyen hangminőséget 

találják meg a lemezekben, mások pedig a ritkaságokat keresik, az olyan régi 

felvételeket, amelyek más hanghordozón nincsenek meg. 

Molnár László (aki CD-árusítással nem foglalkozik) elmondta, hogy neki 

CD-t hallgatva megfájdul a feje, mert tökéletlenül adja vissza a hangzást. 

Ahhoz azonban, hogy érzékelhessük a különbséget, sokat kell fektetni a 

lejátszóberendezésbe. Az értékesebb hangrendszer Molnár megítélése szerint 

egymillió forintba kerül. Ehhez persze nem kétszáz forintos karcos lemezeket, 

hanem vastag (kevéssé deformálódó), tökéletes állapotban megőrzött vinileket 

érdemes venni az analóg hangrögzítés hatvanas évek elejére datált 

aranykorából. Mindez sok pénzbe kerül. 

– Korábban magam is próbálkoztam kis példányszámban hanglemez 

kiadásával. Arra gondoltam, hogy sikert arat az olyan magyar albumok 

utólagos kiadása, amelyek eredeti példányai már nem érhetők el. De tévedtem. 

Minthogy Magyarországon megszűnt a hanglemezgyártás, Németországban 
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gyártattuk őket, a borítók itthon készültek. De nem érdeklődtek irántuk – 

emlékszik vissza Molnár László. 

Kissé árnyaltabban jellemzi a CD és a hanglemez hangminősége közötti 

különbséget, illetve a szektor folyamatait is másképp érzékeli a 

hanglemezüzlet egy másik ismerője. 

– Lassú, de folyamatos növekedést tapasztalok a hazai 

hanglemezkeresletben. És ha nem lenne a gazdasági válság, még nagyobb 

lehetne az érdeklődés. Mára különlegességgé vált a hanglemez, előveszik az 

emberek a padlásról, megöröklik a nagyszülőktől, és megszeretik. A vásárlók 

másik részét a hifisták alkotják, akik a tökéletes hangzás miatt hallgatnak 

hanglemezeket – tartja Frierer Tibor, a Bakelit.hu használtvinil-árusító 

webáruház munkatársa. 

Hasonló piaci trend érzékelhető az Egyesült Államokban is, ahol 2010-re 

egy év alatt tizennégy százalékkal bővült a piac a Forbes magazin szerint, 

miközben a CD-eladások mélyrepülése megállíthatatlannak látszik. Persze 

még így sincs egy súlycsoportban a két hanghordozó, hiszen Amerikában a 2,8 

millió eladott vinillemez mellett 204 millió CD-t értékesítettek 2010-ben. A 

hazai hanglemezpiac nagysága az iparági szereplők szerint szinte 

megbecsülhetetlen, minthogy nagy részét a lemezbörzéken gazdát cserélő 

használt vinilek teszik ki, az új külföldi kiadású lemezek behozatala pedig 

átláthatatlan. Mindenesetre senki sem gondolja, hogy olyan hatalmas lenne. 

Úgy tűnik hát, hogy ameddig egyáltalán léteznek tárgyiasult hanghordozók, 

a bakelitlemez fennmarad. Kérdés azonban, megérdemli-e, hogy 

fennmaradjon, valóban jobb hangminőséget kaphatunk-e tőle. 

– Én hifista vagyok, és hanglemezeket árulok, így a véleményem nem 

feltétlenül mérvadó, de egyértelműen a hanglemezt szeretem a legjobban. A 

manapság divatos tömörített fájlformátumok, főképp az mp3 egyértelműen 

rosszabb, de a CD és a hanglemez közötti minőségi különbség már sokkal 

kisebb. Mégis a CD agresszívabb, soványabb, kevésbé hosszan hallgatható 

hangzást biztosít, míg az LP hangja kiegyenlítettebb, nyugodtabb, kellemesebb 

– mondja Frierer Tibor. – A különbséget az átlagemberek is hallják, és ehhez 

szerintem már elég egy középkategóriás, kétszázezer forint körüli berendezés 

is. Azt azonban nem gondolom, hogy a hanglemez valaha is újra olyan 

népszerű lehet, mint amikor ez volt az egyetlen elérhető hanghordozó. Mindig 

is underground rétegtermék marad. Már csak azért is, mert nem lehet 

mobiltelefonba tenni. 

Ha az ember pusztán az interneten föllelhető vélemények alapján próbál 

képet alkotni a hanglemez és bármely más hanghordozó közötti különbségről, 

akkor nem is lehet kérdés: a fekete korong a nyerő. Csakhogy a fórumokat 

ellepő véleményalkotók egyértelműen a hanglemez rajongói, objektívnak 

tekinthető tesztek helyett csak az érzéseiket, tapasztalataikat fogalmazzák meg. 

Kérdés, hogy miért lenne más a hanghordozók csengése. 
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– A hagyományos hanglemez analóg módon rögzíti a hangot, amely 

eredetileg is analóg, így nem kell átalakítani a felvétel során. Vannak azonban 

határai, hiszen az emberi fül húsz kilohertzes hallási tartományához képest 

csak nagyjából tizenkét kilohertzig képes rögzíteni a magas hangokat. A 

kimaradó frekvenciatartományban értékes felhangokat veszíthetünk el. A CD 

ezzel ellentétben digitális technológián alapul. Felvételkor mintát vesznek a 

hangból, eközben átalakítják, így az nem tartalmazza a hanghullámot teljes 

egészében. Frekvenciatartománya viszont gyakorlatilag végtelen lehetne, 

ennek csak a mintavétel sűrűsége szab határt – válaszolta kérdésünkre 

Alabárdos Zsuzsanna akusztikus mérnök, a Színház- és Filmművészeti 

Egyetem hangmester szakának tanára, valamint az Arató Akusztikai Kft. 

munkatársa. – A CD-technológia előnye, hogy sokkal alacsonyabb a rendszer 

saját zajszintje, mint az analóg hanglemez esetén. Ettől függetlenül sokan a 

vinillemezt szeretik jobban, így magam is, de e szubjektív különbségtétel 

megalapozottságát mások vitatják, és ez az érzetbeli különbség nem feltétlenül 

mutatható ki objektív módszerekkel. Inkább csak a hifisták hallják meg vagy 

vélik meghallani. 

Valóban, az akusztikai elemző módszerekkel vagy letakart szemű 

önkéntesekkel végzett vizsgálatok nagy többsége semmilyen érdemleges 

különbséget nem talált a hanglemez és a CD hangzása között, illetve a CD-t 

hozta ki győztesnek. Ehhez hozzá kell tenni, hogy az új kiadású hanglemezek 

hanganyagát ugyanolyan digitális technológiával készítik, mint a CD-ét, így 

azok, Molnár László szavaival, „PVC-re nyomott CD-k”. De persze ez semmit 

sem számít a rajongóknak, hiszen az egyéni érzet és a fizikai jellemzők nem 

feltétlenül feleltethetők meg egymásnak. Az utóbbi évek egyik legsikeresebb 

mobiltelefonos alkalmazása, az Instagram például nem tesz mást, mint 

„elrontja” a fényképeket. Szemcséssé teszi, kifakítja, átszínezi a fotókat azért, 

hogy úgy nézzenek ki, mintha régi, analóg fényképezőgépekkel készültek 

volna. Az emberek ugyanis ezeket szépnek látják, minden hibájuk dacára. 

A szépséget a divat határozza meg, nem a fizika.  

 

2013. március 9. 
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Hatóanyag 
 

Számos hazánkban forgalmazott, növényi eredetűnek mondott fogyasztó 

és potencianövelő étrend-kiegészítő tartalmaz illegális 

gyógyszerhatóanyagot egy vizsgálat szerint. Ez rávilágít az utóbbi tíz 

évben átláthatatlanná növekedett étrendkiegészítő-üzlet veszélyeire, 

valamint a kötelező engedélyezés hiányának következményeire. A 

fogyasztók pedig sok esetben örülhetnek, ha „csak” hatástalan a tabletta, 

nem mérgező. 

 

Mindössze az emberek negyede nyilatkozott úgy amerikai kutatók kérdéseire 

válaszolva, hogy érdekli az általa szedett étrend-kiegészítő hatékonysága, és 

leállna a vásárlásával, ha bizonyítottnak látná, hogy semmire sem jó, olvasható 

a Semmelweis Egyetem honlapján. Az első hallásra érthetetlen viselkedésre 

magyarázatot adhat az, hogy milyen céllal szedik ezeket. Az e kérdésre adott 

megfoghatatlan, ködös válaszokból (például „jobban akarom érezni magam”, 

„növelni szeretném az energiaszintemet”, „erősíteni kívánom az 

immunrendszeremet”) ugyanis kitűnik, hogy a fogyasztók inkább a maguk 

megnyugtatására veszik be e tablettákat. Indokként csak a reklámszlogeneket 

tudják felmondani. 

A veszélytelenségükkel reklámozott étrend-kiegészítők veszélyeiről szinte 

nap mint nap értesülhet az ember itthon is. Talmácsi Gábor motorversenyző 

néhány hete súlyos allergiás rohamot kapott egy antiallergénként reklámozott 

étrend-kiegészítőtől. A Liszt Ferenc repülőtéren több mint ezer darab betiltott 

tablettát foglaltak le, amelyek névleg olyan védett gyógynövény kivonatát 

tartalmazták, amellyel nem lehet kereskedni (ráadásul a tabletták hamisított 

gyógyszerhatóanyagot is tartalmaztak). Szinte ezzel egy időben az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) több, sportolók által 

használt, amerikai eredetű étrend-kiegészítő forgalmazását tiltotta be, mert az 

amerikai társhatóságok figyelmeztetése szerint azok egyik összetevője az 

amfetaminhoz hasonló hatást vált ki az emberben. 

Az étrend-kiegészítők hazai története a nyolcvanas évek közepén 

kezdődött. Az akkori gyógyszerforgalmat szabályozó jogszabályokból 

kiszorultak a növényi eredetű gyógyhatású készítmények előállítói, minthogy 

a régóta ismert molekulákat tartalmazó növényi kivonatokat nem lehetett 

szabadalmaztatni (márpedig a szabadalmi oltalom jelenti a gyógyszergyártók 

biztosítékát a hatalmas befektetés megtérülésére). Így 1987-ben létrehozták az 

úgynevezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények 

kategóriáját, amelybe – a gyógyszerekhez képest könnyített – hatásossági 

bizonyítékok bemutatása után kerülhettek be a készítmények, olvasható 

Csupor Dezső, a Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézete 
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adjunktusának és munkatársainak a Magyar Kémikusok Lapjában megjelent 

cikkében. (A farmakognózia a gyógynövény- és drogismeret tudománya.) A 

következő másfél évtizedben körülbelül ötszáz, általában közmegelégedéssel 

alkalmazott szer kapott gyógyhatású készítmény minősítést. Látni fogjuk, 

hogy ez milyen kis szám, ami részben az engedélyezés körültekintő voltára 

utalhat. 

Később született egy európai uniós irányelv, amelynek értelmében a 

gyógyhatású készítmény kategória fokozatosan eljelentéktelenedett, és 

létrejött helyette az étrend-kiegészítők csoportja. Az Országos 

Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) főigazgatósága arról tájékoztat, hogy 2005 

novembere óta „új, gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmény 

nyilvántartásba vétele és a forgalomba hozatala engedélyezésére eljárás nem 

indítható”, de a már forgalomban lévő ilyen szerek még néhány hónapig 

(április 1-jéig) gyógyhatású készítményként (tehát a gyógyhatás 

hangsúlyozásával) forgalmazhatók. Noha a változás csak formainak tűnhet, 

valójában gyökeres volt. Az új étrend-kiegészítő termékek forgalomba 

hozatalának törvényi előírásai valójában csak formalitások. Az Országos 

Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) információi szerint „az 

étrend-kiegészítőkről szóló EU-irányelvnek megfelelően […] megszűnt az 

előzetes, kötelező engedélyezés, és helyette csak úgynevezett bejelentési 

(notifikáció) kötelezettség van, ami nem jelent mást, mint a termék címkéjének 

és adatlapjának benyújtását az OÉTI-hez, legkésőbb a termék piacra 

helyezésének napján. A rendszer nem alkalmas a termék forgalomba 

kerülésének megakadályozására, csak a piacfelügyeleti munkát segíti elő 

azzal, hogy probléma, veszély észlelésekor azonnal értesítést kap az ÁNTSZ a 

további intézkedések megtétele céljából. Több európai uniós tagállam még a 

notifikáció lehetőségével sem él; a hatósági munka kizárólag a 

panaszbejelentésekre vagy a szúrópróbaszerű ellenőrzésekre épít.” 

Nem csoda, hogy az étrend-kiegészítő kategória megjelenése után hat év 

alatt hétezer terméket regisztráltattak ezen a címen, akár az árusítást megelőző 

utolsó percben. Mindez a piac teljes átláthatatlanságát eredményezi, és széles 

teret enged a csalóknak. Az étrendkiegészítő-reklámokhoz szokott fogyasztók 

számára az a tény is meglepetésként hathat, hogy ezeknek a termékeknek a 

„megjelenítése és hirdetése nem állíthatja vagy sugallhatja, hogy az étrend-

kiegészítő betegségek megelőzésére, kezelésére alkalmas” – az OGYI szerint. 

Az interneten elérhető sok természetgyógyász-honlap egyszerűen ignorálja ezt 

a szabályt, az ismertebb forgalmazók pedig kreatív fogalmazással cselezik ki. 

Nem azt írják, hogy a termék gyógyít egy betegséget, esetleg fogyaszt vagy 

merevedést okoz, hanem azt, hogy a hatóanyagát hagyományosan a betegség 

gyógyítására alkalmazzák, vagy a termék „a sikeres fogyókúra 

nélkülözhetetlen eszköze”, esetleg az egészséges életmódot fontosnak tartók 

számára ajánlják. 
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Az még a kisebbik baj, ha a termék, dacára a reklámok hangzatos 

szólamainak, teljesen hatástalan. Veszélyesebb az, ha nem az van benne, amit 

ráírtak. Számos szakcikk számol be arról, hogy a forgalmazók igen gyakran 

hazudnak az étrend-kiegészítők összetételéről. Két okból tesznek így. Egyrészt 

spórolni akarnak az alapanyagokon, így egyszerűen kihagyják a drága 

összetevőket, másrészt hatástalan terméküket próbálják hatásossá varázsolni 

engedélyhez kötött – sőt gyakran betiltott – gyógyszerhatóanyagok 

segítségével. Ironikus, hogy e termékek fogyasztói gyakran éppen a 

konvencionális gyógyszerekkel szembeni ellenérzésük miatt választják az 

étrend-kiegészítőket, és tudtukon kívül mégis azokat használják. A hazánkban 

forgalmazott étrend-kiegészítők között is vannak hamisítványok. 

– Az étrend-kiegészítőként árult potencianövelők és fogyasztószerek 

forgalmazói olyan hatást tulajdonítanak ezeknek a növényi eredetűnek 

mondott szereknek, amelyeket mi, akik e növények vizsgálatával 

foglalkozunk, nem tudunk elhinni. Ennek ellenére számos esetben érkezett 

pozitív visszajelzés ezekről a termékekről, tehát némelyikük valóban segíti a 

merevedést vagy a fogyást. Ezért kezdtük vizsgálni a valós összetételüket – 

mondja Csupor Dezső. – Persze nem vakon tapogatóztunk, hiszen a 

nemzetközi szakirodalomban többször leírták már, hogy egyes növényinek 

mondott szerekben valójában hamisított gyógyszerhatóanyag van. Így mi 

célzottan a Viagra hatóanyagát és az azzal rokon vegyületeket kerestük a 

férfiaknak szánt szerekben. 

A Viagra csak receptre kapható, minthogy bizonyos szívbetegségben 

szenvedő emberek nem szedhetik (eredetileg szívgyógyszernek szánták, csak 

a tesztek során derült ki, hogy van egy nem várt mellékhatása is). Ha tehát a 

hatóanyagot étrend-kiegészítőkbe rejtve hozzák forgalomba, azzal közvetlenül 

veszélyeztetik a fogyasztók életét. A kezdeti tesztek során Csupor Dezső és 

munkatársai az analizált étrend-kiegészítők nyolcvan százalékában találtak 

illegális (vényköteles) gyógyszerhatóanyagot. Sőt volt olyan termék is, 

amelyben a Viagra hatóanyagának dózisa másfélszeresen haladta meg az 

eredeti gyógyszerben található hatóanyag maximális mennyiségét. 

– Jelenleg nem ismerünk olyan növényeket, amelyekből kivonható 

hatóanyag hasonló mértékű hatást fejtene ki a merevedésre, mint ezek az 

étrend-kiegészítők. Bár van néhány növény, például a páfrányfenyő vagy a 

ginzeng, amelyeknek lehet némi hatásuk, ezek azonban messze elmaradnak a 

kívánt eredménytől. Lehet, hogy ezekben az étrend-kiegészítőkben valóban 

van növényi kivonat is, de a hatás valójában nem a növénytől várható – 

folytatja Csupor Dezső. – Ugyanez a helyzet a fogyasztószerekkel is, 

amelyeket akkor kezdtünk vizsgálni, amikor egy egyetemi kollégám egy olyan 

étrend-kiegészítőt hozott a laborunkba, amelytől korábban rosszul lett. 

Nincsenek tényleges, jelentős és tartós fogyást okozó növények. Vannak 
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vizelethajtók és hashajtók, felszívódásgátlók, de az ezek okozta 

testsúlycsökkenés csak mérsékelt. 

Még a szakembereket is meglepte, hogy a szerben valójában egy több mint 

tíz éve betiltott fogyasztó gyógyszer hatóanyagát találták. Ezt a korábban 

alkalmazott gyógyszert azért vonták ki a forgalomból, mert noha valóban van 

fogyasztó hatása, de eközben szív- és érrendszeri panaszokat okoz. Nagyobb a 

kockázata, mint a haszna, pedig – paradox módon – sokan éppen azért akarnak 

lefogyni, hogy ezzel csökkentsék a szívinfarktus kockázatát. Összesen négy 

fogyasztószerről állapították meg, hogy hamisított gyógyszerhatóanyagot 

tartalmaz. Csupor Dezső szerint a hamisított termék árulkodó jele lehet, ha az 

állítólag növényi eredetű szertől megemelkedik a fogyasztó vérnyomása, 

esetleg álmatlanság jelentkezik, illetve ha a súlyos merevedési zavar jelentősen 

javul. A növények elsősorban placebóként hatva „gyógyítják” a pszichés 

eredetű potenciazavart, illetve kiegészíthetik a tudatos (életmód- és 

étrendváltoztatáson alapuló) testsúlycsökkentési törekvéseket. 

Az általunk megkérdezett szakorvosok sem tartják alkalmasnak a növényi 

eredetű étrend-kiegészítőket az elhízás, illetve a szervi eredetű merevedési 

zavar kezelésére. 

– Jelenleg nincs forgalomban olyan hatékony fogyasztószer, amelyet direkt 

erre a célra fejlesztettek volna ki. Vannak olyan gyógyszerek, amelyeknek 

lehet a mellékhatásuk a fogyás, de ezek nem alkalmazhatók erre a célra – 

válaszolta kérdésünkre Wittmann István egyetemi tanár, a Pécsi 

Tudományegyetem II. Számú Belgyógyászati Klinikájának igazgatója. – 

Továbbra is a kalóriabevitel csökkentése és a mozgás marad az egyetlen 

valóban hatékony fogyási módszer. Minthogy orvosilag elfogadott 

fogyasztószer nincsen, az efféle étrend-kiegészítőket mi nem alkalmazzuk a 

betegek kezelésében. 

– A növényi és állati eredetű készítmények a szexuális vágy fokozására 

lehetnek alkalmasak, de ehhez meglehetősen nagy mennyiséget kell belőlük 

elfogyasztani. A merevedési zavar kezelésére hatékony gyógyszerek állnak 

rendelkezésre, amelyek szigorú biztonságossági és hatékonysági teszteken 

mentek át – mondja Kopa Zsolt egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem 

Urológiai Klinikáján működő andrológiai centrum vezetője. – A merevedési 

zavar kezelése előtt fel kell tárni a tünetek valódi okát. Az esetek nyolcvan 

százalékában valamilyen szervi ok áll a háttérben, így mindenképpen orvosi 

vizsgálatnak kell megelőznie a kezelést. Ezzel megelőzhető egy későbbi szív- 

és érrendszeri esemény, például infarktus vagy agyvérzés. Ha a növényi 

étrend-kiegészítők valóban csak azt tartalmazzák, ami rájuk van írva, akkor 

nem alkalmasak merevedési zavar kezelésére. 

Csupor Dezsőék az utóbbi három évben huszonkét hamis termékről tettek 

bejelentést az ÁNTSZ-nél és a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
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Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél (NSZSZ-nél). Megkérdeztük a 

hatóságot, hogy mi történt azóta ezekben az ügyekben. 

Az ÁNTSZ tájékoztatása szerint a bejelentésekben megjelölt termékek 

közül tizenötöt azóta jogerősen kitiltottak a piacról, illetve csillaggal jelöltek 

az OÉTI honlapján (oeti.hu/download/etrendabc.pdf) a mindenki számára 

elérhető aktuális étrendkiegészítő-listán (ugyanitt zöld pipával jelzik azokat a 

termékeket, amelyek legálisnak tekinthetők). Négy terméknek, amelyeknél 

Csupor Dezső és munkatársai nem mutattak ki gyógyszerhatóanyagot, viszont 

a címkén feltüntetett összetételtől eltérő volt a valós összetétele, ezért a 

fogyasztók megtévesztése miatt áttették az ügyet a Pest Megyei 

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi 

Igazgatóságára. Egy esetben a talált hatóanyag megengedhető mennyiségét 

nem szabályozta jogszabály, és a szakértői testület véleménye szerint a mért 

koncentráció nem okoz egészségügyi kockázatot. A fennmaradó két termék 

egyikének ügye még nem zárult le, ott rendőrségi, illetve NSZSZ-vizsgálat 

folyik, a másikról pedig nincs tudomása a hivatalnak. 

 

2013. március 30. 
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Vírusok veresége 
 

 
 

Külföldi tudományos hírekben olvashattuk, hogy tizennégy fertőzött 

felnőttet sikerült kigyógyítani a HIV-fertőzöttségből, máshol egy fertőzött 

kisbaba is meggyógyult, ahogy egy német férfi is. Az AIDS-vírus által 

megtámadott embereknek mindeddig csak kifejezhetetlenül kis töredékük 

gyűrte le végleg a kórokozót. De a keveset egy világ választja el a nullától. 

 

Nagyon óvatosan kell bánni a gyógyultság kifejezéssel a HIV-fertőzés és az 

AIDS esetében, hiszen sokszor előfordult már, hogy a gyógyszerek hatására 

kimutathatatlanul csekélyre csökkent a betegek szervezetében a HIV 

gyakorisága, a kezelés leállítása után azonban pillanatok alatt felszaporodtak 

újra az addig rejtőző kórokozók. (A HIV az emberi immunhiány-előidéző vírus 

angol mozaikszava, így szükségtelen utánaírni még egyszer, hogy vírus.) Az 

utóbbi egy-két évben azonban a korábban tamáskodók közül is egyre többen 

merik a gyógyultság kifejezést használni. Valami történt hát, ami egyre 

növekvő optimizmusra adhat okot. 

Egyetlen apró mutáció a CCR5-nek nevezett fehérjemolekulában megóvja 

a birtokosát az AIDS-től. Ez a fehérje a fehérvérsejtek felszínén található, és a 

HIV csak akkor tudja megfertőzni a sejtet, ha a fehérjemolekula nem mutáns, 

és kapcsolódni tud hozzá. Az emberiség egy százaléka rendelkezik ezzel a 

védettséggel, közöttük az a donor is, aki 2007-ben csontvelőt adományozott 

egy Berlinben élő amerikainak, aki amellett, hogy HIV-pozitív volt, 

leukémiában is szenvedett. A beteg immunrendszerét gyakorlatilag lecserélték 

az AIDS-re rezisztens immunsejtekkel, így maga is immúnissá vált és 

meggyógyult. Ő volt az első HIV-pozitív beteg, aki legyőzte a vírust. 

De aztán az események felgyorsultak. 

Az orvoslás történetében a nagy sikerek eléréséhez gyakran nagyon bátor 

orvosok kellettek. Ilyen bátor orvos Hannah Gay is, aki az amerikai Mississippi 

Egyetem klinikáján kezelt egy újszülöttet, akinek anyja HIV-pozitív volt. A 

fertőzött kismamáknak a terhesség korai szakaszában retrovírus-ellenes 

(antiretrovirális) gyógyszereket szokás adni, amelyek a magzat fertőzésének 

esélyét negyven százalékról öt százalékra képesek csökkenteni. Itt azonban 

csak későn ismerték föl az anya fertőzöttségét, így nem kapott gyógyszert. 

Nagy bátorság ahhoz kellett, hogy a szokásoktól eltérően Gay már a születés 

napján retrovírus-ellenes gyógyszert adjon a csecsemőnek, méghozzá a 

szokásos dózisnál sokkal többet, olvasható a New Scientistben. Ennek 

mellékhatásai akár a baba életét is veszélyeztethették volna. Szerencsére nem 

lett belőle baj, és a csecsemő másfél éves koráig folyamatosan kapta a 
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gyógyszert, miközben folyamatosan HIV-pozitívnak bizonyult. Ekkor anya és 

gyermeke eltűntek. Tíz hónapig semmit sem tudtak róluk, így a baba nem is 

kaphatott gyógyszert. Amikor előkerültek, az orvosok döbbenten tapasztalták, 

hogy a gyermek HIV-negatív, szervezetében fertőzőképes vírust nem sikerült 

kimutatni. Azóta sem kapja a gyógyszert, de a vírus eddig nem jött viszsza, a 

legszkeptikusabbak is elismerik, hogy „funkcionálisan” (mondhatni: 

gyakorlatilag) gyógyultnak tekinthető. Ő az első olyan ember a világon, aki az 

antiretrovirális kezelés hatására gyógyult meg. 

Legutóbb a párizsi Pasteur Intézet munkatársai vizsgáltak olyan (egykori) 

HIV-pozitív embereket, akik a fertőződésük után nagyon hamar, öt-tíz héten 

belül megkapták az első antiretrovirális kezelésüket, majd különféle okokból 

később felhagytak a gyógyszer szedésével. Azt találták, hogy egy részük, 

tizennégy beteg szervezetében ennek ellenére sem jelent meg újra a vírus. 

Átlagosan hét éve élnek kezelés nélkül, így nagy biztonsággal kijelenthető, 

hogy meggyógyultak. 

Valami történt az AIDS gyógyításában, amit senki sem vett észre, de az 

utóbbi évtizedek legnagyobb tudományos áttöréseként kell értékelnünk? 

– Az AIDS-kutatásban nem történt az utóbbi időben semmilyen különösebb 

áttörés, inkább a sokéves megfeszített munka gyümölcsei kezdenek beérni. Itt 

azonban külön kell választani a három gyógyulásos esetet, mert nagyon eltérő 

a hátterük. A berlini esetnél a fertőzött teljes csontvelő-átültetésen esett át, és 

olyantól kapta a csontvelőt, aki rezisztens volt a HIV-re. Talán nem kell 

magyarázni, hogy ez nem alkalmazható minden fertőzött esetében – mondja 

Nagy Károly egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai 

Intézetének igazgatója. – A születéskor fertőzött, később azonban gyógyultnak 

nyilvánított kisbabáról egy nagyon fontos adatot nem tudunk: mennyi vírust 

tartalmazott a vére a születésekor? Csak azt közölték, hogy volt benne vírus. 

Ez az információ azért lenne fontos, mert ennek ismeretében lehetne megítélni 

a szokásosnál nagyobb dózisú antivirális [vírusellenes] kezelés hatékonyságát. 

A legújabban nyilvánosságra hozott tizennégy gyógyult fertőzött esetében 

pedig nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy ott nem 

tizennégy embert kezeltek, és mind a tizennégy meggyógyult, hanem sokakat, 

és közülük gyógyult meg tizennégy. Mindenesetre ez a korábbiakhoz képest 

mégis nagy szám. Néhány éve már egy gyógyult fertőzött is világszenzációt 

okozott volna. 

A tizennégy meggyógyult fertőzött esete azért bír nagyobb jelentőséggel a 

világ HIV-fertőzöttjei számára, mint a többi sikeresen kezelt betegé, mert ők 

úgymond átlagos immunrendszerű emberek, genetikailag nem ellenállóbbak a 

HIV-vel szemben, mint a népesség legtöbb tagja. Tehát elvileg a náluk 

alkalmazott kezelés más fertőzötteken is segíthet. Mindehhez azonban 

elengedhetetlen az azonnali szűrés, mert a felgyógyultak többségénél pontosan 

ismert volt a fertőzés időpontja, és az első gyógyszeradagot ehhez képest két 
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héten belül megkapták. Nagy Károly szavaival a vírusnak így nem volt ideje a 

kezelés megkezdése előtt szétrombolni az immunrendszert. Ez a többféle 

hatóanyag keverékéből álló „gyógyszerkoktél” nemcsak vírusellenes 

aktivitású, de az immunrendszer stimulációja révén védi a még ép 

immunsejteket a vírussal szemben. Ezek azonban egyelőre csak feltételezések 

a siker hátteréről, mert igazából ezekkel az emberekkel semmi olyan 

különlegességet nem csináltak, amit ne kapna meg a nyugati világ bármely 

HIV-fertőzöttje. 

Ez pedig rávilágít a HIV-fertőzöttség és az AIDS lépésről lépésre fejlődő 

kezelésének kevesebb médiafigyelmet kapott, de sokkal nagyobb jelentőségű 

sikereire. A ma már általánosan alkalmazott gyógyszerkoktélok (amelyek 

összetevőit több mint harminc hatóanyag közül választják ki a beteg állapota 

szerint) ugyanis az elmúlt évtizedben olyan hatékonyak lettek, hogy képesek 

akár évtizedekig életben tartani a fertőzötteket, és meggátolni az AIDS 

kialakulását náluk. A nagy többségük nem tekinthető gyógyultnak, és élete 

végéig naponta szednie kell a gyógyszert, de életben marad. 

– Bár a most nyilvánosságot kapott sikerek csak próbálkozásoknak 

tekinthetők, de minél több a próbálkozás, annál gyakoribb lesz a siker. A 

statisztikák szerint az elmúlt három évben az AIDS-szel kapcsolatos halálozás 

világszerte csökkenésnek indult, és nemcsak az úgymond jól kézben tartott 

országokban, de Afrikában is – folytatja Nagy Károly. – A csökkenés oka az, 

hogy ma már jóval több ember jut megfelelő kezeléshez, mint korábban. A 

kezelés nemcsak a fertőzött túlélését hosszabbítja meg, de csökkenti a 

továbbfertőzés valószínűségét is. Az is elképzelhető, hogy maga a vírus is 

változik, esetleg csökken a fertőzőképessége, és lassabban betegíti meg az 

embert. 

A kezeléssel elvileg az időskorukig tünetmentesen tartható (divatos szóval: 

menedzselhető) fertőzöttek ma már a HIV által érintett emberek többségét 

alkotják. Az első híressé vált képviselőjük, a hajdani profi kosárlabdázó Earvin 

(Magic) Johnson már több mint két évtizede pozitív, de mindmáig aktív 

közéleti tevékenységet folytat. Azt azonban még nagyon korai kijelenteni, 

hogy a HIV-fertőzöttség, majd az AIDS ma már nem is halálos, hanem 

krónikus betegségnek tekinthető. 

– Amikor tíz évvel ezelőtt először jártam egy floridai AIDS-kórházban, 

rengeteg végstádiumú AIDS-beteget láttam, akiket gépek tartottak életben. 

Amikor viszont nemrégiben visszatértem ugyanoda, szinte üres volt az 

intenzív osztály, mert már a súlyosabb betegeket is képesek az orvosok járó 

betegként kezelni. A HIV-fertőzöttek visszakapták a munkaképességüket, és 

egyre kevesebben jutnak el közülük az AIDS stádiumáig. A korábban a 

betegek harmadát megbetegítő Kaposi-szarkóma nevű bőrrák pedig teljesen 

visszaszorult – sorolja a haladás kétségtelen jeleit Nagy Károly. – Mindez 

azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a HIV-fertőzés kezelése már 
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megoldott lenne. Az alkalmazott gyógyszereknek nagyon súlyos 

mellékhatásaik vannak, mégis az élet végéig szedni kell őket. Sokkal 

egyszerűbb megelőzni a fertőződést, és védekezni a vírus átadása ellen.  

 

2013. április 6. 
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Átadott látás 
 

 

 

Egyesek nyerészkednek a vakvezető kutyákon – bukkan föl újra és újra a 

félreértésen alapuló vád a sajtóban. A valóságban szó sincs erről, de az öt 

évtizedes múltra visszatekintő magyar vakvezetőkutya-képzés valóban 

nehéz anyagi körülmények között vergődik. Pedig igen sokan szeretnének 

négylábú segítőtársat. 

 

A macskáknak van a legjobb dolguk a Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Országos Szövetségének (MVGYOSZ) a csepeli Duna-parton lévő 

vakvezetőkutya-kiképző iskolájában. Naphosszat a számukra berendezett 

luxus-macskalakosztályban körben a falak mentén macskamászásra kialakított 

polcokon pihennek. A macskák rendeltetése az, hogy a leendő vakvezető 

kutyák megszokják közelségüket, a velük való gyakori találkozást. Egy 

vakvezető kutya számára érthető módon megengedhetetlen, hogy üldözni 

kezdjen egy macskát, vagy agresszívvá váljon a láttán. 

Persze azért a kutyáké a főszerep. A félkörben kialakított kennelekben 

ottjártunkkor húsz állat lehetett, némelyikük még túl fiatal ahhoz, hogy aktív 

munkát végezhessen vakvezetőként, mások pedig túl öregek hozzá. Szinte 

mind labrador. Noha korábban sok német juhászt is képeztek, a hőskorban 

pedig a legváltozatosabb, ma igencsak meghökkentően hangzó fajtát (dogot, 

bokszert, vizslát). Egy egyéves fekete labradort viszünk a kennelek mögött 

lévő tanpályára, ahol alig százméteres körzetben szinte az összes olyan 

terepakadályt összezsúfolták, amely előfordulhat az utcán. Van itt sorompó, 

rácsos, átlátszó lépcső, pocsolya, telefonfülke és a 130-as busz megállója is. 

Miközben Vörös Enikő kiképző, az iskola szakmai vezetője felkészül a 

gyakorlásra (sötét szemüveget vesz föl, és fehér botot fog a kezébe), a fiatal 

labradornak nehéz ellenállni, játszani kezdünk vele. 

– Szeretné? 1,8 millió forint az értéke, de tudja mit, vigye! – mondja nevetve 

Farkasné Schiff Mónika, az iskola vezetője. 

Az élethosszig tartó, rendkívül összetett képzési program igen drágává teszi 

ezeket az állatokat. Nemrég a teljes magyar vakvezetőkutya-képző rendszert 

felkavarta egy kellemetlen közjáték (félreértés, vádaskodás?), amely szerint 

Magyarországon pénzért adják a vakoknak a kutyát a kiképző szervezetek. Míg 

régen csak a csepeli iskola létezett, ma már három nagy és néhány kisebb ilyen 

intézmény létezik. Ezt a híresztelést a miskolci Baráthegyi Vakvezető- és -

segítőkutya-iskola cáfolta a leghevesebben. 

– Még csak meg sem vádolt bennünket senki. Nem titok, hogy léteznek 

vállalkozások, amelyek „exportra”, főként németországi megrendelők számára 
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képeznek vakvezető kutyákat mintegy másfél millió forintért. Amikor erről 

tudomást szerzett valaki, minket is felhívott, hogy akkor mi vajon mennyiért 

adjuk a kutyákat – tájékoztat Mezősi Tamás, a baráthegyi iskola vezetője. – Mi 

természetesen közöltük vele és mindenkivel, hogy sem mi, sem a többi, hazai 

vakvezető kutyákat képző szervezet nem kért soha pénzt a kutyákért a vak 

emberektől. A kutyák az átadás után is alapítványunk tulajdonában maradnak, 

a vak személy ingyenes használati jogot kap, és még a nagyobb állatorvosi 

beavatkozások költségeit is mi fedezzük. 

A magyar vakvezetőkutya-képzés kezdetén, valamikor a múlt század 

hatvanas éveinek elején mindezt a semmiből kellett létrehozni. Ez pedig 

egyetlen legyőzhetetlen embernek köszönhető. 

– Látásomat az ötvenes évek elején veszítettem el, amikor katonai 

tűzszerészként fölrobbantam. De csak fizikailag vakultam meg, lelkileg, a 

viselkedésemet tekintve látó maradtam. És ez nagyon rossz, hiszen egy látó 

képtelen vakon élni. Amikor először kimentem egyedül az utcára vakon, 

azonnal tudtam, hogy képtelen vagyok így élni. De aztán eszembe jutott egy 

film, amelyet néhány évvel korábban láttam a laktanyában – mondja a 

nyolcvankét éves Rithnovszky János, a csepeli vakvezetőkutya-képző iskola 

alapító igazgatója. 

A film megvakult német hadirokkantak kutyás rehabilitációjáról szólt. 

Akkoriban nem létezett nálunk vakvezetőkutya-képzés, így Rithnovszky 

Jánosnak két évtizedes harc árán kellett a semmiből felépítenie. 1976-ban nyílt 

meg végül akkor véglegesnek vélt helyén a vakvezetőkutya-képző iskola, 

amelyet alig egy év múlva bezáratott a kormányzat a magas költségekre 

hivatkozva. Az ezt követő tömeges fölháborodás azonban visszakozásra 

kényszerítette a minisztériumot, így az iskola egy évvel később újra 

megnyílhatott. 

Sokat fejlődött a vakvezetőkutya-képzés és -vizsgáztatás gyakorlata az 

azóta eltelt négy-öt évtizedben, de ez korántsem jelenti azt, hogy egyszerűbbé 

vált. 

– Az iskola négy fő program köré épült. A legtöbb kutyát mi tenyésztjük, 

mert nagyon szigorú orvosi alkalmassági feltételeknek kell megfelelniük. 

Második lépésként már kölyökkorában elkezdünk foglalkozni a kutyákkal, a 

harmadik maga a kiképzés, a negyedik fő feladatunk a kutya utógondozása, ez 

az átadóvizsgától élete végéig tart. Bár szinte mindenki megtartja 

hobbikutyaként a kiöregedett vakvezető kutyákat, néhányat visszahoznak, 

ezekről is gondoskodnunk kell – mondja Farkasné Schiff Mónika. – A vak 

embert is meg kell tanítanunk a kutya „használatára”. E tanfolyam részeként 

be is költöznek néhány napra az iskolába, majd a végleges átadás előtt a kutya–

ember páros együtt vizsgázik a forgalomban. És adott esetben együtt is bukik 

meg, hiszen itt a két fél együtt alkot egy csapatot. 
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A csepeli iskola kapacitása, az évente kiképzett kutyák (és az iskolában 

dolgozó szakemberek) száma jelentősen csökkent az utóbbi időszakban. Míg 

Rithnovszky János vezetésének idején az évi harmincnál több átadott kutya 

sem volt ritkaság, ma ennek a harmada ballag el egy-egy évfolyamból. 

– Igaz, hogy mi az MVGYOSZ részeként közvetett módon állami 

támogatásból működünk, viszont így nem élvezhetjük az alapítványi működési 

forma előnyeit. Például nincs is külön adószámunk a szövetségtől, így az 

adományokat sem tudjuk közvetlenül fogadni. Eközben pedig soha nem 

fogadunk el pénzt a kutyákért a vakoktól – érvel Farkasné Schiff Mónika. – 

Tíz-tizenkét kutyát adunk ki évente, minthogy már csak három alkalmazottal 

dolgozunk. Az iskola fennállása óta öt-hat száz kutyát képeztünk ki. Jelenleg 

hetvennégyen szerepelnek a várólistán, és munkánkat dicséri, hogy sokan a 

hosszú várakozási idő ellenére kivárják a mi kutyáinkat. 

Mezősi Tamás szerint a vakvezetőkutya-képzés minőségét biztosító és a 

használathoz fűződő jogokat meghatározó magyar törvényi szabályozás a 

világon egyedülállóan jó. A felkészített (bevett szóhasználattal: kibocsátott) 

vakvezető kutyák száma huszonöt egyed körül stagnál évente. Ez a szám igen 

alacsony, amelyet nem csak a hosszú várólisták léte támaszt alá. Az Egyesült 

Királyságban például negyvenezer emberre jut egy átadott vakvezető kutya 

évente, nálunk félmillióra. A baráthegyi iskola (amely alapítványként 

működik) gyakorlatilag nem kap állami támogatást. Meglepő módon Mezősi 

ezt nem tartja elfogadhatatlannak. 

– A világ más országaira is igaz az, hogy a vakvezetőkutya-képzés 

nagyrészt vagy akár teljesen civil adományokból működik. Nálunk legalább az 

MVGYOSZ iskolája részesül állami támogatásban. Az ezt kiegészítő, 

közadakozásra épülő rendszer tehát eredendően nem lenne rossz. Én 

fogyatékossággal foglalkozó szakemberként pontosan látom, milyen pénzügyi 

gondokkal küzd a látássérült-ellátás, így nem tartom igazságtalanságnak, hogy 

például a mi szervezetünk nem jut állami pénzhez – mondja az iskolavezető. – 

Az adakozás kultúrája hazánkban azonban még nem igazán alakult ki, és ez 

korlátozza a kiképezhető kutyák számát. Naponta hívnak fiatalok, akik 

kiképzők szeretnének lenni. 

A baráthegyi iskola – a csepeli kiképzőiskolával szinte azonos módon – 

évente tizenkét kutyát ad ki, ott jelenleg negyvenen várnak kutyára, jellemzően 

három-négy évig. A kiadott kutyák paradox módon tovább növelik a várólistát, 

mert a vak ember környezete, tapasztalva, hogy milyen gyökeres változást 

hozott a kutya sorstársa életében, még több kutyát igényel. 

Ennek okát Rithnovszky János zárószavai fejezik ki a legjobban: 

– Vakvezető kutya nélkül több száz vak ember él „börtönben” ártatlanul. 

Mindent meg kell tenni azért, hogy aki akarja, kihasználhassa e csodálatos 

állatok adottságait. 
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Kétséges értelem 

 

Kétségtelenül igen hasznos munkát végeznek a vakvezető kutyák a 

látássérült ember mellett, és „intelligensen” viselkednek a legtöbb 

élethelyzetben. Hajlamosak vagyunk ennek láttán feltételezni, hogy átlátják 

a szituációt, a vak ember képességeit és a saját szerepüket. Pedig számos 

esetben az okosnak tartott háziállatok viselkedése mögött sokkal kevesebb 

gondolkodást igénylő magatartásformák húzódnak meg. Mit tudunk hát 

arról, hogy mennyire van képben a vakvezető kutya? 

– Egyértelműen tudják, hogy a vak nem lát. Számos esetben előfordul, hogy 

másképpen viselkednek látó és vak emberek jelenlétében, és ennek 

megfelelően reagálnak az előre nem látható eseményekre – tartja Vörös 

Enikő, a csepeli vakvezetőkutya-iskola szakmai igazgatója. 

Még a legjobb szakemberek sem képesek azonban teljesen objektíven 

ítélkezni tanítványaik képességeiről, és minden ember sajátja, hogy 

igyekszik minden élőlényt, sőt élettelen tárgyat is emberi tulajdonságokkal 

felruházni. A viselkedéskutató nincs meggyőződve arról, hogy a vakvezető 

kutyák általában tisztában lennének a megtanult viselkedésformák 

értelmével. 

– Noha számos kísérletben próbáltuk kimutatni a kutyák e képességét, 

általános érvényű bizonyítékot nem találtunk. Néhány kutyáról azonban 

valószínűsíthető, hogy valóban tudatában van bizonyos mértékig annak, 

hogy a gazdája nem lát – nyilatkozta lapunknak Dóka Antal, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének munkatársa, aki hosszú 

ideje vizsgálja a vakvezető kutyákat, és a vakvezető vizsgákon is 

közreműködik bírálóként. – Az egyik tesztben „véletlenül” a földön 

felejtettünk némi ételt, és a kutya vagy látóval, vagy a vak gazdájával 

maradt a szobában. Azt tudtuk, hogy ha nem látják, szinte egyetlen kutya 

sem tud ellenállni efféle csábításnak. Amikor azonban ember is volt a 

helyiségben (akár vak, akár látó), és az ember az étel felé nézett, nagyon 

kevés kutya akadt, amely megpróbálta volna elcsenni a falatot. Volt 

azonban néhány, amely a vak jelenlétében mégis odalopódzott, és talán még 

arra is vigyázott, hogy a nyakában lógó, helymeghatározásra szolgáló 

csengő meg ne szólaljon. 

Dóka Antal elmondta, hogy bár a vakoktól sok anekdotát hallani arról, hogy 

a kutya úgy viselkedik, hogy annak csak a vakság tudatában van értelme, 

ezeket a történeteket ellenőrzött körülmények között egyszer sem lehetett 

reprodukálni. Az egyik esetben a vak azt mesélte, kutyája „szabad idejében” 

mentette meg attól, hogy gödörbe essen. Időnként el szokta engedni az 

állatot a parkban, hadd fusson kicsit, de egyik alkalommal a kutya valamiért 

nem volt hajlandó eltávolodni tőle, hanem orrával böködte a lábát. Kiderült, 
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hogy előző nap ástak egy gödröt épp ott, amerre a vak haladt volna egyedül, 

és ettől mentette meg a kutya. 

 

2013. április 20. 
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Kibányászot bitek 
 

 

 

Csodaszerek nem léteznek. Egyre több jel mutat arra, hogy az elmúlt 

években népszerűvé vált virtuális pénznem, a bitcoin sem jelent megoldást 

a világgazdaság bajaira. Noha kitalálója éppen a régi pénzügyi rendszer 

anomáliáit próbálta általa meghaladni, sokak szerint nem több, mint a 

bűnözők titkosított pénzutalási rendszere. 

 

Környezeti katasztrófaként jellemezte a bitcoin elnevezésű internetes pénzügyi 

közvetítőeszközt néhány napja Mark Gimein, a Bloomberg hírügynökség 

elemzője. Első hallásra érthetetlen, hogyan okozhat a fizikai valóságban nem 

létező, mindössze számítógépes adatállományok formájában birtokolt 

fizetőeszköz a való világban környezeti ártalmakat. Nos, azért, mert a 

bitcoinok úgy jönnek létre, hogy a vállalkozó szellemű emberek hatalmas 

számítógépes kapacitást igénylő számításokat végeznek a komputerükön. 

Minél többet működteti az ember a megfelelő programot, vagyis elterjedt 

kifejezéssel „bányászik”, annál több bitcoinnal jutalmazzák. Ahogy múlik az 

idő, egyre többet kell dolgozni egyetlen bitcoinért. A rendszert ugyanis úgy 

alkották meg, hogy a termelhető bitcoinok mennyisége adott, 21 millió, a 

fogyatkozó egységeket pedig egyre nehezebben lehet megszerezni. Amint 

létrejön a 21 millió bitcoin, a bányászatnak leáldozik. Egyébként a 

programfuttatásnak nincs semmilyen értelmes haszna, mindössze arra jó, hogy 

az ember bizonyítsa, hogy nagyon szeretne bitcoint, és ennek érdekében 

hajlandó áldozatot is hozni. Érthetetlen, hogy miért pont ezt a módját 

választották az új pénz kezdeti elosztásának. 

Hogy mitől okoz mindez környezeti terhelést? A számítógépek 

áramfogyasztása révén. Kiszámolták, hogy a bányászóprogramok Amerikában 

évente 982 megawattóra elektromosságot fogyasztanak. Ez nagyjából 31 ezer 

(nagyon is valóságos) háztartás teljes energiafogyasztását fedezné, vagy a 

Svájc és Franciaország határán üzemelő hatalmas részecskegyorsító, a nagy 

hadronütköztető fogyasztásának felét, idézi a tanulmányt a The Washington 

Post. Egyetlen nap alatt 33 millió forintra rúg a bitcoinbányászat 

villanyszámlája. Ha megvalósulnak a bitcoin kitalálóinak reményei, és a 

valutanem átveszi a világ pénzforgalmában a dollár vagy az euró helyét, a 

rendszer működtetésének energiaigénye beláthatatlan magasságokba 

emelkedhet. 

De mi is az a bitcoin, és hogyan teremthetünk új fizetőeszközt egyáltalán? 

A bitcoint Nakamoto Szatosi japán programozó találta fel, már ha létezik ő 

egyáltalán. A Nakamoto biztosan álnév, és az sem biztos, hogy egy emberről 
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vagy egy csoportról van szó, és ők pontosan hol élnek a világban. A 

bitcoinátutalások számítógépes rendszere az internetes fájlcserélő hálózatok 

struktúráját utánozza, nincs központja, minden részt vevő ember komputere 

nagyjából azonos feladatot lát el. Ha kiesik egy gép, az a rendszer 

működésében elvileg semmilyen fennakadást nem okoz, így gyakorlatilag 

lekapcsolhatatlan. A bitcoin abban különbözik leginkább a hagyományos 

pénznemektől, hogy nincs mögötte kibocsátó ország, sem jegybank. Az 

átutalásokhoz pedig nincs szükség közvetítő bankokra, azok közvetlenül 

történnek a küldő és a fogadó fél számítógépe között. 

Ha bankban tartjuk a valódi pénzünket, az állandó bizalmi viszonyt 

feltételez a bank és közöttünk. Rájuk bízzuk vagyonunkat, és reméljük, hogy 

az nem tűnik el a bank hibájából vagy rosszhiszeműségéből. A bitcoinnál nincs 

szükség bizalomra, mert a számlánkat nem a bank vezeti, hanem virtuális 

pénztárcánkat a saját gépünk tárolja folyamatosan (előlünk is zártan, így nem 

másolhatunk otthon magunknak újabb bitcoinokat). Persze ennek ugyanazok a 

veszélyei, mintha a párnacihában tartanánk a spórolt pénzünket. Ha megsérül 

a titkosított pénztárcaként szolgáló fájl a gépünkön, az összes bitcoinunk 

semmivé foszlik. 

A rendszer titkosítása szinte megfejthetetlenül bonyolult, így az utalások 

tökéletesen névtelenül történnek. Senki sem tudhatja, hogy ki kitől kapott 

bitcoint, és ez sokak számára a bitcoin legfőbb csábereje. Közöttük sok a 

paranoid összeesküvés-hívő átlagember, de szép számban vannak olyanok is, 

akik joggal szeretnék pénzügyi tranzakcióikat elrejteni a kíváncsiskodók elől. 

Lehetnek ők szabadságharcosok, terroristák vagy közönséges bűnözők. A 

teljes anonimitásnak azonban vannak veszélyei, méghozzá akkor, amikor nem 

mi szereztük a pénzt úgy, hogy senki nem tud rólunk, hanem épp a mi 

pénzünket lopja el valaki. Ez történt 2011-ben egy, csak az internetes álnevén 

ismert emberrel. Az illető, aki beszédes módon az All in Vain (Minden Hiába) 

álnevet használja, csak annyit hibázott, hogy éjjelre bekapcsolva felejtette a 

számítógépét. Mire felébredt, virtuális pénztárcájából eltűnt 25 ezer bitcoin, 

amely mai áron több mint egymillió igazi dollárt ér. Ha ébren lett volna, talán 

még az átutalás teljesülése előtt észreveszi a támadást, és meg tudta volna 

akadályozni a lopást, de hát aludt. A pénznek már bottal ütheti a nyomát, ha a 

tolvaj nem utalja vissza neki, senki sem segíthet rajta. A pénztártól való távozás 

után nincs helye reklamációnak. 

A bitcoin és a hagyományos pénzügyi közvetítőeszközök működése közötti 

különbségek sora itt gyakorlatilag véget is ér. A The New York Times szerint 

pedig éppen az a gond vele, hogy valójában rég meghaladottnak gondolt 

pénzügyi elméletek élednek újjá benne. Ahogy régen aranybányászattal 

lehetett olyan fizetőeszközt előállítani a semmiből, amelynek gyakorlati 

haszna kevés volt, úgy most biteket bányászhatnak a szerencsevadászok. De 
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az előállított bitcoinok semmilyen valós gazdasági eredményt nem 

szimbolizálnak. 

Attól kezdve azonban, hogy létrejött a meghatározott mennyiségű 

pénzegység, bármennyire próbálta is e tényezőt kiküszöbölni a rendszer 

tervezésekor Nakamoto, már minden a bizalmon múlik. Amióta ugyanis olyan 

fizetőeszközöket használunk, amelyek önmagukban nem értékesek, a pénz 

értéke kizárólag a közmegegyezésen alapszik. Közmegegyezés pedig nem 

létezhet bizalom nélkül, hiszen a befektetőknek bízniuk kell abban, hogy az 

eladásra kínált fizetőeszköz értékét valós gazdasági teljesítmény, stabil piaci 

kereslet szavatolja, illetve abban, hogy a vele való kereskedés rendszere 

működni fog majd akkor is, amikor el akarják a bitcoinjaikat adni. Nos, 

pontosan ezek a bizalmi szempontok látszanak megrendülni az elmúlt 

hetekben. 

Az év első heteiben, valószínűleg a ciprusi bankcsődök és az uniós pénzügyi 

válság miatt, megsokszorozódott a bitcoin iránti kereslet. A bitcoinra 

specializálódott virtuális tőzsdék alig bírták a vásárlók rohamát, akik valódi 

pénzüket bitcoinra akarták váltani, írja a The New Yorker. A bitcoin árfolyama 

nem meglepő módon az egekbe emelkedett. Míg eddigi története során egy 

bitcoin legfeljebb harminc dollárt ért, és 2013 elején alig érte el az árfolyama 

a tizennégy dolláros szintet, addig április elején ennek majdnem hússzorosát 

érte. Talán ez volt az első olyan pénzügyi buborék, amelyről már a kipukkanása 

előtt látta szinte mindenki, hogy ki fog durranni. Persze az, hogy valamikor 

kidurran egy buborék, és a mélybe zuhannak az árak, nem jelenti azt, hogy 

éppen holnap fog ez bekövetkezni. Így a szerencsés bátrak, akik jó érzékkel 

adják el bitcoinjaikat az összeomlás előtti pillanatban, sokat kereshetnek az 

üzleten. 

A várt összeomlás végül néhány napja következett be: a 266 dolláros 

csúcsról több lépcsőben esett az árfolyam, a cikk írásakor hatvan dollár körül 

mozgott. Paradox módon az összeomlást részben a felfokozott kereslet hatásai 

váltották ki. A vásárlói rohamot ugyanis nem bírták a legnagyobb 

bitcointőzsde szerverei, fennakadások voltak a kereskedésben. Egy 

közvetítőeszköz pedig, amelyikkel nem lehet kereskedni és elcserélni más 

értékekre, semmit sem ér. Senki sem tudja megmondani, hogy pontosan mi 

okozta az árfolyam zuhanását. A legtöbb józanul gondolkodó szakértő szerint 

ebben nincs semmi meglepő, hiszen a pénzügyi buborékokba bele van kódolva 

a kidurranás. Mások szerint összeesküvés áldozata lett a mindentől független, 

szabad pénz. A konspiráció hátterében az ellenőrző szerepüket és profitukat 

féltő bankok és/vagy az amerikai kormány állnak. 

Ez utóbbi feltételezést erősítheti, hogy még a bitcoin árfolyamának 

rakétaszerű emelkedése idején jelentette be az amerikai kormányzat, hogy a 

virtuális pénznem kereskedelmének szigorúbb szabályozását tervezi, írja a 

New Scientist. Az amerikai kormány pénzügyi bűncselekményeket vizsgáló 
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hivatala bejelentette, hogy olyan törvénymódosítást készítenek elő, amely 

alapján a virtuális pénzzel tőzsdézőkre is a hagyományos brókerekre 

vonatkozó szabályok lesznek érvényesek, adóhatósági ellenőrzéssel, 

pénzmosás elleni szigorral együtt. Az FBI kiszivárgott, bitcoinról szóló 

tanulmánya szerint pedig aggasztó, hogy a bitcoinos tranzakciókat valóban 

igen nehéz visszakövetni, ami tökéletes terepet biztosít a maffiapénzek 

mozgásához. Ezzel egy időben az amerikai kábítószer-ellenes hatóság számos 

weboldalt leplezett le, amelyek segítségével a drogdílerek és a -fogyasztók 

üzletet köthettek, és a kábítószer ellenértékét bitcoinban egyenlítették ki. 

Mindezt névtelenül. 

Ezek az anomáliák mindeddig távol tartották a komolyan vehető 

befektetőket a bitcoinon alapuló pénzügyi rendszertől. Nemrég azonban két 

ismert üzletember, az egypetéjű ikerpár Cameron és Tyler Winklevoss 

bejelentették, hogy a forgalomban lévő bitcoinok jelentős részét ők birtokolják. 

Ez azonban nem fogja a leginkább piramisjátéknak kinéző rendszer iránti 

bizalmat erősíteni. A Winklevoss ikrek ugyanis eddig is arról voltak ismertek, 

hogy kétes kimenetelű, de gyors meggazdagodást ígérő ügyletekbe 

bocsátkoztak. Leghíresebb tettük az volt (azonkívül, hogy rajthoz álltak a 

pekingi olimpia evezősversenyén), amikor beperelték Mark Zuckerberget, a 

Facebook alapítóját, azzal vádolva őt, hogy tőlük lopta a közösségi hálózat 

ötletét. 

 

2013. április 26. 
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Csonka kúp 
 

 

 

Vulkánmúzeum nyílt Celldömölkön. A Kemenes Vulkánpark 

látogatóközpontjaként működő intézmény a közeli, egykor tűzhányóként 

kialakult Ság hegy miatt áll ott, ahol, de hiba lenne azt hinnünk, hogy 

amolyan helytörténeti tárlatként funkcionál. A bemutatott ismeretanyag 

alapján ugyanúgy állhatna az Etna vagy a Vezúv lábánál is. 

 

Hazánkban nincsenek működő vulkánok. Bár e hegyek a természet lenyűgöző 

csodái közé tartoznak, működésük következményeit tekintve kijelenthetjük: 

szerencsére nincsenek. A jelenleg is aktív tűzhányók hiánya azonban nem 

jelenti azt, hogy Magyarország (évmilliókkal később létrejött) területe a 

földtörténeti múltban híján volt a vulkanizmusnak. Épp ellenkezőleg, a Kárpát-

medence számos domborzati képződménye őrzi a kisebb vagy nagyobb 

lávaöntő működés vagy akár a hatalmas robbanásos kitörések tájképformáló 

erejének nyomait. 

– Magyarországon nagyon kevés, szám szerint két és fél vulkanológus van. 

A „fél” kollégánk Új-Zélandon dolgozik. Talán azért is vagyunk ilyen kevesen, 

mert az emberek többsége csak a jelenleg is aktív, működő tűzhányókat tekinti 

vulkánoknak. A valóságban azonban hazánk igen gazdag vulkanikus 

hegyekben, gondoljunk csak az Északi-középhegységben a Börzsönyre, a 

Mátrára vagy a Visegrádi-hegységre, amelyek tizenkét-tizenöt millió éve 

működtek – mondja Karátson Dávid, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

(ELTE) természetföldrajzi tanszékének vezetője, a vulkánmúzeum szakmai 

forgatókönyvének megalkotója és megvalósításának felügyelője. – A 

vulkanológia szerintem legérdekesebb, egyben legnehezebb vizsgálati területe 

éppen e rég kialudt vulkánok felépülésének a rekonstrukciója. Mindezt 

természetesen a magyarországi vulkánok esetében sem tudjuk megtenni 

anélkül, hogy össze ne hasonlítanánk őket a világ más tájainak működő 

tűzhányóival. Magam is kutattam már Japántól kezdve Dél-Amerikáig a föld 

számos vulkáni vidékén. 

Nálunk mindeddig nem volt kizárólag a tűzhányók tevékenységével 

foglalkozó múzeum. Most megnyílt az első, méghozzá egy elsőre 

meglehetősen valószínűtlennek tűnő helyen. Celldömölk szélén, a Ság hegy 

(pontosabban a Ság hegyből a bazaltbányászat végeztével maradt csonka kúp) 

lábánál áll a szinte szabályos kocka formájú épület. Ez a Kemenes Vulkánpark 

látogatóközpontja. Körötte semmi, még a Ság hegy szőlőskertjeinek kis 

kalyibái is a távolba vesznek. Ránézve nehéz eldönteni, hogy még nincs-e 
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befejezve, azért látszanak mindenhol fedetlen betonfelületek, amelyekre 

rácsorgott a korrodált vaslemezekről szivárgó rozsdalé, vagy már olyan régi, 

hogy lekopott a vakolat. Valójában csak néhány napja nyílt meg. Az épület 

minden bizonnyal megosztja majd a látogatókat. Valakinek tetszeni fog, 

másnak meg nem. Az épületen belüli falfelületeket sem vakolták be, afféle 

építkezési helyszínen érzi magát az ember. A vulkanikus múltat bemutató 

projekt kommunikációja különös hangsúlyt fektet magára az épületre. Földes 

László építészirodája tervezte az épületet, amely a koncepció szerint vulkánt 

formáz. 

– Az épület a vulkánok belsejéből kirobbanó anyagok színeivel, 

keménységével, a Ság hegyi bazaltbánya ipari tevékenységére emlékeztető 

felületekkel operál. Ahogy a magma is alulról felfelé haladó mozgással ér a 

felszínre, a látogató is egy alulról felfelé haladó kiállításon ismerheti meg a 

vulkánok élettörténetét – mutatja be az épületet Grünwald Stefánia, a múzeum 

igazgatója. – A kiállítás Magyarországon páratlan módon járja körül a 

vulkanológia legfontosabb alapismérveit, a társtudományok – a geológia, a 

fizika, a csillagászat – ismereteinek felhasználásával. A kiállítás beszél a föld 

mélyén zajló folyamatokról, a vulkánokat felépítő magmáról és az abból 

keletkező kőzetekről. 

Tehát a beton szimbolizálja a bazaltot, a rozsda pedig a lávát. A múzeum 

termei, amelyek valóban sorra vannak fűzve, egyértelmű haladási irányt 

kijelölve a látogatók számára, tágasabbnak tűnnek belülről, mint ahogy az 

épület külső méretei alapján gondolható lenne. Bennük a vulkanikus 

tevékenység számos aspektusát ismerhetjük meg az Etnától a Mars 

vulkánjaiig. A Naprendszerről szóló teremben más bolygók vulkanikus 

felszínét láthatjuk, és hatalmas érintőképernyő segítségével navigálhatjuk 

űrhajónkat más égitestek tűzhányóira. Az úgynevezett felfedezőteremben 

(amely elnevezés valójában egy tanulószobát takar, de a felfedezés 

kétségtelenül izgalmasabban hangzik) a gyerekek rázópadon szimulálhatják a 

földrengés építőkockákból épített házakra gyakorolt hatását, illetve minigejzírt 

és sűrített levegős homokvulkánt működtethetnek. Magyarán a múzeum 

berendezése és a bemutatott tárlat bármely nagyváros központjában megállná 

a helyét. Mindez még inkább szükségessé teszi az új intézmény igencsak kies 

helyszínének magyarázatát. 

– A vulkánmúzeum celldömölki helyszínét az indokolta, hogy itt emelkedik 

a Ság hegy, amely egykori bazaltvulkán. A bazaltot a múlt század első felében 

bányászták ki a hegy gyomrából – folytatja Karátson Dávid. – A Ság hegy 

valamivel több, mint ötmillió éves. A magyarországi vulkánok némelyike az 

úgynevezett Pannon-tó megléte idején működött, többségük azonban már az 

után volt aktív, hogy a Pannon-tó feltöltődött. [A Pannon-tó nagy kiterjedésű 

állóvíz volt a mai Kárpát-medence területén a földtörténet miocén korában.] A 

vulkánok magmája a nedves üledékkel találkozva robbanásszerű kitörésekhez 
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vezetett, ez hozta létre a Ság hegyhez hasonló kisméretű, izolált 

bazalthegyeket. 

A múzeum alapötlete és a helyszín kiválasztása a Magyarországon dolgozó 

másik vulkanológustól, Harangi Szabolcstól, az ELTE kőzettan–geokémiai 

tanszékének vezetőjétől származik, aki maga is hosszasan kutatta a Ság hegyet. 

Amint a múzeum Kárpát-medencei vulkánokkal foglalkozó termében 

megtudhatjuk, térségünk vulkanizmusa 21 millió éven keresztül zajlott (tehát 

ilyen hosszan működtek tűzhányóink). Térbeli kiterjedése sem volt 

lebecsülendő, hiszen a Börzsönytől a Hargitáig megannyi vulkanikus hegység 

született. Ez pedig minden tekintetben Európa egyik leggrandiózusabb vulkáni 

tevékenysége volt, illetve maradt mind a mai napig. 

Természetesen a hajdani vulkánosság jelei annál szembetűnőbbek, minél 

fiatalabb hegyekről van szó. A radiometriás kormeghatározás jóvoltából (a 

hegységalkotó kőzetekben található izotópok arányának vizsgálatával) az 

utóbbi években sokkal többet tudtunk meg e hegységek koráról, mint amennyit 

korábban álmodni mertek a geológusok. Ez a tény is azt mutatja, sohasem 

mondhatjuk, hogy már mindent tudunk egy természeti jelenségről, hiszen 

mindig lesz mit kutatni rajta. Kiderült, hogy a Keleti-Kárpátokban, a Kelemen-

havasoktól a Hargitáig húzódó vulkánláncban emelkednek a legfiatalabb 

Kárpát-medencei vulkánok, ami egyébként szépségük és többé-kevésbe ép 

formájuk alapján már korábban is valószínűsíthető volt. A dél-hargitai 

Csomádban találhatjuk a legfiatalabb Kárpát-medencei vulkanikus működés 

bizonyítékát, a mindössze harmincezer éves Szent Anna-krátertavat. 

A kráter pedig még nem tekinthető végleg kialudtnak. 

 

2013. május 4. 
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Jelszó örökségbe 
 

 

 

Virtuális végrendelet – a sajtókommentárok így jellemzik a Google új 

szolgáltatását, amelynek segítségével rendelkezhetünk arról, hogy 

bizonyos idő elteltével ki kapjon hozzáférést fiókunkhoz. Az elsőre talán 

morbidnak tűnő kezdeményezés az elhunytak digitális adatainak 

rendezetlen sorsára hívja fel a figyelmet. E tény pedig sok más esetben 

nemcsak az elhunytak kegyeleti jogait sértheti, de lehetetlen helyzetbe 

hozhatja az irodalom- és a történettudományt is. 

 

A digitális hagyatékok sorsának rendezetlen volta első látásra csak a 

művészeket, tudósokat érinti. Pedig gyakorlatilag mindenki, aki valaha 

használt olyan internetes szolgáltatást, ahol regisztrálnia kellett, rendelkezik 

elektronikusan rögzített archívummal. Ez az adathalmaz pedig idővel – halála 

esetén – hagyatékká válik. Értelemszerűen ekkor már nem tudunk rendelkezni 

a sorsunkról, de ha eltitkoltuk jelszavainkat családtagjaink elől, akkor 

hozzátartozóink sem tudnak helyettünk belépni és helyettünk cselekedni. 

Senki sem ismeri pontosan az internetes közösségi oldalakon, 

fényképmegosztó lapokon, chatszobákban regisztrált holt lelkek számát, de az 

biztos, hogy rengetegen vannak. És egyre többen. 

A Facebook felhasználói száma meghaladja az egymilliárd embert, közülük 

minden bizonnyal ezrek halnak meg naponta a való világban, az interneten 

azonban – akaratuknak megfelelően vagy annak ellenére – életben maradnak 

vagy maradhatnak a végtelenségig. 

A nemzetközi sajtóban rengeteg – általában a gyászt csak fokozó 

tehetetlenség miatt érzett keserűséget kiváltó – történettel találkozni, amely 

egy-egy család internetes cégekkel folytatott szélmalomharcáról szól. A The 

Wall Street Journal riportja szerint egy tizenhat évesen meghalt kanadai lány 

családja hiába tett meg mindent, hogy lányuk digitális emlékeit magáénak 

tudhassa, csak falakba ütköztek. A lány belépési azonosítóit gyakorlatilag 

egyik szolgáltató sem volt hajlandó kiadni a családnak, és amikor azok mégis 

be tudtak lépni (jogi értelemben ezzel akár bűncselekményt is elkövetve), 

sokszor végleg kizárták őket a szolgáltatásból. Pedig ők épp működtetni 

akarták tovább a fiókokat, hogy életben tartsák lányuk emlékét. 

A hozzáférés megkönnyítése érdekében egy nebraskai szenátor 

törvényjavaslatot nyújtott be, amely szerint a végakarat végrehajtója 

automatikusan hozzájutna az internetes jelszavakhoz, felhasználónevekhez, 

írja a New Scientist. A törvényjavaslat elfogadását azonban határozatlan időre 
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elhalasztották. A rendezetlen helyzet sokszor a szeretett személy újbóli 

„elvesztését” hozhatja, és épp beforrni kezdő sebeket tép föl újból. A The New 

York Times számol be egy Facebook-felhasználóról, aki összeomlott, amikor 

az oldal azt ajánlotta neki, hogy lépjen újra kapcsolatba egy régi barátjával, aki 

még az esküvőjén is zongorázott. A barát néhány hónappal korábban hunyt el. 

Az interneten tárolt képeink, írásaink, emlékeink halálunk utáni sorsa akkor 

került újra a figyelem középpontjába, amikor nemrégiben a Google 

bejelentette egy újabb, az inaktív fiók kezelője névre keresztelt szolgáltatását. 

Noha a funkció leírásában szemérmesen hallgatnak a felhasználó haláláról, 

mindenki számára egyértelmű, hogy ez valamiféle online végrendeletként 

működhet. A fiók tulajdonosa beállíthatja, hogy mi történjék adataival, 

jelszavával, ha a meghatározott időn keresztül nem lép be fiókjába. A funkció 

kétségtelenül megoldást jelenthet azok hozzátartozói számára, akik veszik a 

fáradságot, és beállítják, de így is sokan maradnak, akik nem férnek hozzá az 

elhunyt leveleihez, bejegyzéseihez. 

Korábban az elhunyt hozzátartozó levelezése, feljegyzései – hacsak az illető 

még életében nem semmisítette meg ezeket a dokumentumokat – a 

hozzátartozókra szálltak. Sokszor a leszármazottak számára értékes és érdekes 

adalékokkal gazdagítva a család történetét. Ám ma már levelezésünk egyre 

inkább sokaknál kizárólag digitális formában marad fenn. Az eltávozottak 

számítógépéhez még csak-csak hozzáférnek a hozzátartozók (mint azt később 

látni fogjuk, irodalmi hagyatékok szempontjából ez is problémás lehet), de a 

digitális „felhőben”, például a Google vagy a Facebook szerverein lévő 

anyagokhoz nagyon nehéz hozzáférniük. 

Megkérdeztük a jelentős szolgáltatókat, hogy mit lehet ilyenkor tenni. 

 

A Google arról tájékoztatta lapunkat, hogy „a Google számára a 

felhasználóinak, adataiknak védelme és biztonsága elsődleges kérdés. Abban 

az esetben is a felhasználókat és biztonságukat helyezzük előtérbe, amikor 

gyászoló családjuktól érkezik egy kérés szerettük személyes adataira 

vonatkozóan.” A cég honlapján olvashatók szerint „ritka esetekben 

módunkban áll átadni a szóban forgó fiók tartalmát az elhunyt felhasználó 

törvényes képviselőjének”, bár „a fióktartalom átvételének kérelmezése 

hosszadalmas folyamat”. 

Ennek kérvényezéséről a tinyurl.com/elhunyt-google címen 

tájékozódhatunk részletesen. Arról a cég személyiségi jogi kötelmekre 

hivatkozva nem adott információt, hogy hány esetben juttattak el kérést 

Magyarországról, és ezekben az ügyekben milyen döntések születtek. Mindezt 

a procedúrát lehet tehát kiküszöbölni az új funkció beállításával, ami 

automatikusan hozzáférést biztosít szeretteink számára. 

A magyar Iwiw közösségi oldal működtetőjeként az Origo Zrt. 

termékmenedzsere, Tamás Péter kérdéseinkre válaszolva arról tájékoztatott, 
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hogy „elhunyt felhasználók adatlapját egy közeli hozzátartozó töröltetheti a 

megfelelő dokumentumok (az eljáró személy személyi igazolványa és az 

elhunyt halotti anyakönyvi kivonata) bemutatásával. A regisztrációt csak 

törölni tudjuk, hozzáférést biztosítani sajnos nem áll módunkban. Heti egy-két 

ilyen eset fordul elő folyamatosan. Amennyiben az eljáráshoz szükséges 

dokumentumok hiánytalanok, és az adatokat egyeztetni tudjuk, a törlési 

kérelmek eredményesen zárulnak.” (Ilyen ügyben a delete@iwiw.hu e-mail 

címen lehet kapcsolatba lépni az oldal üzemeltetőivel.) 

 

A Facebookkal nehéz lesz 

 

A Facebook nem válaszolt megkeresésünkre. Az a híradásokból azonban 

tudható, hogy a legnagyobb közösségi oldalon a halotti anyakönyvi kivonat 

hiteles angol fordítása birtokában kérvényezhetjük az elhunyt profiloldalának 

úgynevezett emlékoldallá alakítását, amely így elérhető marad, de 

módosításokat már nem lehet rajta végezni. (És a privát levelezéshez sem lehet 

hozzáférni.) Sok hozzátartozó kifejezetten igényli ezt a szolgáltatást (amelyet 

a tinyurl.com/elhunyt-facebook oldalon lehet igényelni), hiszen az oldalt 

időről időre felkeresve emlékezhetnek szeretteikre. 

Látható, hogy a különböző szolgáltatók igen sokféle módon viszonyulnak 

az elhunytak által náluk tárolt adatok örökölhetőségéhez. Mindez azért 

lehetséges, mert a probléma viszonylag új, és a törvényhozók a világ nagy 

részén még nem reagáltak rá a megfelelő törvények módosításával. Kérdés 

azonban, hogy nem vonatkoztatható-e a hatályos örökösödési jog az efféle 

virtuális „javakra” is. 

– Az interneten létrehozott tartalmak nem tekinthetők tulajdonnak, így 

örökölni sem lehet őket, viszont hagyatéki intézkedésként lehet rendelkezni 

róluk. Tehát például a végrendeletbe bele lehet írni a jelszavakat, amelyeket a 

végrendeletet végrehajtó ügyvéd halál esetén eljuttat a megjelölt személyeknek 

– nyilatkozta lapunknak Ormós Zoltán internetes ügyekkel foglalkozó jogász. 

– Azért is érdemes mindezt a végrendeletben rögzíteni, mert egyelőre 

korántsem tisztázott, hogy például a Google most bejelentett szolgáltatásának 

végrehajtását megtámadhatják-e a belőle kizárt örökösök a bíróságon. Emellett 

a végrendeletben sokkal pontosabban meg lehet jelölni, hogy ki és mihez 

férhessen hozzá, lehet például utasítani az ügyvédet arra, hogy a jelszavak 

átadása előtt törölje a kényes tartalmakat a fiókból. 

Bár e tanács talán sokunk számára még fölösleges jogászkodásnak tűnhet, 

az ügyvéd saját praxisában már sokszor szembesült a szükségességével. 

– Számos esetben fordultak hozzánk elhunytak hozzátartozói azzal, hogy 

érjük el a Facebooknál vagy a Google-nél, hogy átadják az elhunyt fiókjának 

tartalmát, vagy töröljék azt. Míg a Google-nél, minthogy van magyarországi 

kirendeltsége, általában sikeres a kérvényünk (ahogy az összes magyar 
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szolgáltatónál is), a Facebookkal már sokkal több probléma van. Tucatnyi 

alkalommal próbáltuk fölvenni velük a kapcsolatot, de mindössze egy esetben 

értünk el eredményt. A többi esetben egyszerűen nem reagáltak – mondja 

Ormós Zoltán. – Azt gondolom, hogy az elhunyt felhasználók vélelmezhető 

szándéka mindenképpen a törlés, nem pedig az örökké való tárolás. Így az 

lenne a legkorrektebb, ha a szolgáltatások alapbeállítása az lenne, hogy ha a 

felhasználó kellően hosszú ideje nem lép be, és a figyelmeztető e-mailek 

sokaságára sem reagál, akkor automatikusan töröljék a tartalmait. Persze a 

szolgáltatók az akár egy később elhunyt felhasználó által feltöltött és 

nyilvánossá tett tartalom mellett megjeleníthető reklámokból élnek, így nem 

érdekük e tartalom törlése. 

 

Személyes másolat 

 

De saját archívumunk továbbadásával is lehetnek gondok, ha nem vagyunk 

elég körültekintőek. Például ha szeretteink számára még a saját gépünkön 

tárolt, de az utókornak szánt dokumentumok sem hozzáférhetők. 

Sorozatos adatvesztések, évek munkájának semmivé foszlása kellett ahhoz, 

hogy Szabó T. Attila biológus, nyugalmazott egyetemi tanár rádöbbenjen a 

személyes digitális dokumentumok archiválásának szükségességére. A régi 

adathordozók olvashatatlanná váltak, egy megszűnt intézmény szervere 

névváltoztatás miatt elérhetetlenné vált, sok munka eredménye semmisült meg 

egy-egy felelőtlen döntés, óvatlan kattintás nyomán. 

– Én 1986 óta dolgozom számítógéppel, és szinte a kezdetektől 

meglehetősen tudatosan, bár nem elegendő időráfordítással rendezem a 

keletkező digitális dokumentumaimat. Amit kezdetben kinyomtattam, azok ma 

is használhatók – mondja el kérdésünkre Szabó T. Attila, aki jelenleg családja 

digitális hagyatékát rendezi. – Viszont a korai digitalizált anyagok jelentős 

része mára gyakorlatilag elveszett, mert vagy nem létezik már az akkoriban 

használt technológia, vagy a régi flopilemezek tönkrementek, olvashatatlanná 

váltak. A meglévőket olyan számítógépen őrzöm, amely nem csatlakozik az 

internethez, és benne két merevlemez működik párhuzamosan, amelyek 

folyamatosan javítják egymás hibáit. 

Ismereteink szerint ő az első kutató, aki a kezdetektől tudatosan építi saját 

szöveges, képi és hangzó digitális archívumát, saját szavával: e-véltárát. 

– Amellett, hogy a levéltáraknak is fel kell készülniük a digitális világra, 

mindenkiben tudatosítani kell, akit érdekel saját kora, és nyomot kíván erről 

hagyni maga után a jövőben, hogy saját magának kell rendeznie személyes 

elektronikus levéltárát. Az archívum létrehozójánál senki sem ismeri jobban a 

dokumentumok tartalmát, és senki sem fér hozzá könynyebben a távoli 

számítógépeken tárolt adataihoz, hogy arról személyes másolatot készítsen 

magának. 
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Az idősebb Szabó T. Attila nyelvész hagyományos és digitális archívumát 

gondozó intézmények – az Erdélyi Múzeumegyesület és az Országos 

Széchényi Könyvtár (OSZK) – is tudatában vannak a nehézségeknek. 

– Noha digitális formában érkezett hagyatékot még nem gondozunk, a 

kezeléséhez kapcsolódó problémákkal már találkoztunk. Jelenleg még nincs 

kialakult módszertana az e-mailek, számítógépes fájlok archiválásának. 

Például a nemrég elhunyt Rózsás János Gulag-lexikon című művének kéziratai 

nálunk vannak, és velük együtt a szerző orosz levéltárakkal, egykori 

bajtársakkal és rabtársakkal folytatott levelezése is, amelyet ő mindig 

kinyomtatott, lefűzött, és ebben a formában adta át a nemzeti könyvtárnak. 

Fordított átalakítás is előfordul. Váli Dezső festő a C. napló című művét 

digitalizáltatta, majd a létrejött honlapot bízta ránk, párhuzamosan a C. napló 

papírformátumú „alapdokumentumával” – mondta lapunknak Földesi Ferenc, 

az OSZK kézirattárának vezetője. – Mindezzel biztosan új világ fog kezdődni 

az archiválásban. Teljesen más konzerválási, megőrzési technikákra lesz 

szükség. A technológiaváltások miatt folyamatosan konvertálni kell az 

anyagokat a modernebb formátumokba. Az emberek azt gondolják, hogy 

digitálisan tárolni az iratokat olcsóbb, mint papíron, levéltárakban. Pedig a 

valóságban az infrastruktúra-igény miatt jelentősen drágább lesz. 

Földesi Ferenc elmondta, hogy a hagyományos struktúrájú nemzeti 

könyvtárak a ma rendelkezésükre álló anyagi és technikai körülmények között 

bajosan fogják tudni ellátni a nemzeti bibliográfia gondozását illető feladatukat 

a jövőben, hiszen például nincs lehetőségük a teljes magyar internet 

folyamatos mentésére. Sok újság, irodalmi folyóirat már csak online jelenik 

meg, és ezek egy pillanat alatt eltűnhetnek végleg, ha valaki lekapcsolja, törli 

a szervert. Csak a könyvtárakban fellelhető és digitalizált állományok 

fenntartásához is elképesztő tárolókapacitásra lenne szükség. Ugyanakkor a 

kérdés nem csak technikai jellegű. A nemzeti könyvtáraknak és a 

szakkönyvtáraknak újra kell gondolniuk a gyűjteményezés elméleti alapjait. 

Talán az írók hagyatékai esetében merülnek föl a szövegszerkesztés 

digitalizációja kapcsán merőben új problémák. A múltban az 

irodalomtörténészek kutatásaik során a művek létrejöttét a korai vázlatok, 

szövegtöredékek, korrektúrázott kéziratok alapján tárták föl. Kérdés, hogy 

mihez fognak kezdeni attól, amikor a már kizárólag számítógépen alkotó írók 

első nemzedéke olyan kort ér el, amikor aktuálissá válik az életmű 

rendszerezése, illetve a hagyaték feldolgozása. Vélhetően kevesen hoznak létre 

új fájlt minden egyes javítás előtt, így a folyamatosan alakuló doc file csak az 

aktuális verziót rögzíti, a mű evolúciójáról vajmi keveset árul el. Másik nagy 

probléma, hogy a hagyatékot feldolgozó szakember egyáltalán honnan fogja 

tudni, hogy a számítógépen tárolt szöveg a kérdéses író műve, nem csupán egy 

valahonnan valamilyen okból lementett írás, más által küldött levél töredéke, 

stb. 
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Megkérdeztük a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) és a múzeum berkein belül 

működő digitális irodalmi akadémia illetékeseit, hogy hogyan járnak el ilyen 

esetekben. 

– Jött hozzánk már elektronikus anyag, és fel vagyunk készülve arra, hogy 

a közeljövőben jelentős mennyiségű digitális dokumentum fog hozzánk 

érkezni. Mi minden digitális objektumot archiválunk, és a múzeum 

tárolórendszerében őrizzük, amelyben az hosszú távon is biztonsággal 

megőrizhető – mondta Bánki Zsolt István, a PIM könyvtárának és informatikai 

főosztályának vezetője. – A digitális hagyatékok is leltározandók valamilyen 

módon, és a múzeumnak van is olyan kategorizáló szoftvere, amely 

kifejezetten a digitális tartalmak kezelésére szolgál. A kategorizálás után az 

elektronikus anyagok kutathatóvá válnak házon belül és akár nyilvánosan az 

interneten keresztül is. 

Az írók által létrehozott, majd többször a szövegszerkesztőben 

korrektúrázás nélkül felülírt kéziratok problémáját mindez azonban nem oldja 

meg, és az sem biztos, hogy ez a szerző tudatos viselkedése nélkül megoldható. 

– Az újabb és újabb szövegváltozatok közötti különbség csak abban az 

esetben fejthető vissza, ha maga a szerző verziózott, tehát a változtatások után 

más néven mentette el újra a dokumentumot. Ez pedig igazán nagy probléma 

lesz majd akkor, ha később a digitálisan rögzített kéziratokból kritikai kiadást 

kívánnak készíteni – tartja Bánki Zsolt István. – Tapasztalataim szerint a 

szerzők magában az eredeti fájlban javítanak, majd elmentik a változtatásokat, 

így a munkafolyamat, amelynek során a mű végleges formája kialakul, nem 

követhető vissza. Én még nem találkoztam olyan digitális kézirattal, amelyben 

megőrződtek volna a változtatások. 

 

Három tárolóhely 

 

A digitális tartalmak tárolásáról Bánki Zsolt István elmondta, hogy ő 

könyvtáros-informatikusként három független tárolóhelyet tart szükségesnek 

minden elektronikus dokumentum biztonságos megőrzéséhez. Ezek közül két 

számítógépnek az intézmény falain belül kell működnie, egy harmadiknak 

pedig távol. 

Noha a PIM több munkatársa is említett a múzeumba érkezett digitális 

kéziratokat, az illetékesnek gondolható kézirattár vezetője erről kevés 

konkrétumot tudott mondani. Elmondásuk szerint hozzájuk jószerével még 

nem érkezett elektronikus kézirat, hagyaték. 

– Még nem élő a helyzet, ezért nem tudok nyilatkozni erről. Nincs még 

tapasztalatunk a kérdésben. Egyedül Saáry Éva geológus-költő-fotográfustól 

kapunk rendszeresen anyagokat elektronikusan. Én egyelőre annyit tettem 

ezzel, hogy a belső hálózaton nyitottam számára egy könyvtárat, és oda 

mentem – válaszolta kérdésünkre Varga Katalin, a PIM kézirattárának 
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főosztályvezetője. – Egyébként azt gondolom, hogy mindenképpen ki kellene 

nyomtatni az elektronikus dokumentumokat, mert mindannyian tudjuk, hogy a 

vincseszterek nem örök életűek. Ha pedig elektronikus adattárolásban 

gondolkodunk, akkor számolni kell azzal, hogy a DVD, CD hamarabb megy 

tönkre, mint a papír. A muzeológusoknak, archivátoroknak azt kell 

mérlegelniük, hogy mi az olcsóbb: a digitális tárolás vagy a papír. 

Ahogy ez a válaszokból is kiderül, a probléma jelenleg inkább elméleti az 

irodalomtudomány számára. De bármelyik pillanatban bekövetkezhet az, 

amikor egy neves író hagyatékát keresve a szakembernek a hozzátartozók nem 

feljegyzésektől és kéziratoktól roskadozó könyvespolcot mutatnak majd meg. 

Hanem egy asztalon hagyott számítógépet. 

Mit kezd majd ezzel az utókor?  

 

2013. május 11. 
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Térháló 
 

 

 

Ezután bárki gyárthat magának otthon pisztolyt – ilyesmik olvashatók 

mostanában a háromdimenziós (3D-s) nyomtatásról szóló hírekben. A 

technológia és az iparág azonban sokkal több lehetőséget rejt, mint amit a 

tulajdonképpen működésképtelen pisztolyról szóló, de sokakat 

elborzasztó hírek sugallnak. 

 

A szokványos számítógépes nyomtatóhoz hasonló készülék „írófeje” egy 

egyelőre kevéssé felismerhető tárgy fölött mozog villámgyorsan. Szintről 

szintre emelkedik felfelé, eközben pedig anyagot fecskendez a tárgy tetejére, 

amely így egyre növekszik. Hiába azonban a fej gyors mozgása, a néhány 

centiméteres tárgy (amely egyre jobban láthatóan egy gyűrű lesz) mégis csak 

lassan, talán egy óra alatt készül el. 

– A számítógépen elkészített térbeli modell alapján a nyomtató szoftvere 

vízszintes rétegekre szeleteli a tárgyat. Kiszámolja, hogy a kívánt forma 

eléréséhez milyen utat kell bejárnia a nyomtatófejnek, amely ezt a formát 

rétegenként építi fel a térben, és azt is, hogy ehhez mennyi anyagra van szükség 

– magyarázza Dezső Renáta, a 3D-s nyomtatással foglalkozó Free Dee nevű 

cég munkatársa, egyben a készülő gyűrű formatervezője. – A 3D-s 

nyomtatásnak természetesen vannak előnyei, de határai is. Például ha 45 fokos 

szögnél meredekebben tart kifelé a kiszélesedő tárgy oldalfala, akkor 

támasztékot kell a gépnek nyomtatnia a felső részek alá. Ez a támaszanyag 

hálózatos szerkezetű és utólag eltávolítható. 

Persze a nyomtató nem törődik azzal, hogy a kinyomtatott tárgy milyen célt 

szolgál majd, így önmagában semmi érdekes nincs azon, hogy akár 

fegyvereket is kinyomtat, ha ilyen modellt tápláltak belé. 

Az otthon nyomtatott pisztolyról szóló hírek inkább a technológia 

társadalmi következményeire hívják fel a figyelmet. Történt, hogy a magát 

„szabadpiaci anarchistának” nevező amerikai Cody Wilson 3D-s nyomtatóval 

bárki által legyártható pisztolyt tervezett, a terveket pedig feltöltötte az 

internetre. A tizenöt darab nyomtatott alkatrészből álló fegyver, amely 

szokványos pisztolylőszerrel használható, nemcsak azért aggasztja a 

hatóságokat, mert ezután bárki nyomtathat magának fegyvert otthon, hanem 

azért is, mert láthatatlan a repterek, kormányhivatalok bejáratánál felállított 

fémkereső kapuk számára. 

Még mielőtt pánikhangulat lenne úrrá az olvasón, meg kell jegyezni: a 

Liberator fantázianevű fegyver alkatrészeinek kinyomtatásához egy 8000 
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dollárba kerülő 3D-s nyomtató szükséges, az alkatrészek anyagául szolgáló 

műanyag pedig gyakorlatilag alkalmatlan lőfegyver elkészítésére. A fegyver 

többnyire az első lövés után szétrobban a lövész kezében; az elvégzett tesztek 

során a Liberator tizenegy lövést egyszer sem élt túl. A modellt persze Wilson 

tökéletesítheti még, de a jelenleg 3D-s nyomtatásra használt műanyagok 

tulajdonságai erős korlátot szabnak az efféle felhasználásnak. 

Igaz, a pisztolyterveket tartalmazó fájlt több százezren töltötték már le, és 

milliószámra vannak másolatai a világ rengeteg szerverén. Wilson 

diadalittasan nyilatkozta a The Daily Telegraphnak: „Demonstráltuk, hogy a 

technológia segítségével az emberek minden olyan dologhoz hozzáférhetnek, 

amelyektől a kormányok el akarják zárni őket.” 

E híradásokból tehát úgy tűnik, hogy a 3D-s nyomtatást kifejezetten a tiltott 

vagy szigorúan ellenőrzött tárgyakra vágyók számára találták ki. A 

felhasználási területeknek azonban se szeri, se száma, más kérdés, hogy épp ez 

a nem túl életképes pisztoly éri el a hírfogyasztók többségének ingerküszöbét. 

E híradásokból azt gondolhatnák a témában kevésbé tájékozottak, hogy a 

3D-s nyomtatás az utóbbi néhány hónapban, esetleg évben született meg. 

Távolról sincs így. 

– A 3D-s nyomtatás Magyarországon is húszéves múltra tekint vissza, 

főként a gyors prototípusgyártás területén. Csakhogy akkoriban a térbeli 

nyomtatók osztályteremnyi méretű gépek voltak, amelyek hosszú 

papírszalagból lézerrel vágták ki a készítendő tárgy szeleteit. A rétegeket 

összeragasztották, így a tárgy gyakorlatilag papírból épült föl. Gondolható, 

hogy e prototípus mechanikai tulajdonságai öszsze sem voltak hasonlíthatók 

az eredeti tárggyal, amelynek kipróbálására létrehozták – mondja Vigh Előd, a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen működő Erfaret Nonprofit Kft. 3D tech 

laboratóriumának vezetője. – Nekünk eddig viszonylag kevés megrendelőnk 

volt. Leginkább olyanok, akik legalább egyszer már csalódtak más 3D-s 

nyomtatási megoldásokban. A mi nyomtatónk folyadékállagú alapanyaggal 

dolgozik, amely UV fény hatására térhálósodik, így építi fel a megfogható, 

szilárd testet. Ily módon 0,1 milliméteres pontosság érhető el, ami kiemelkedő 

a többi módszer pontosságához képest. 

De akkor miért éppen most érik egymást a térbeli nyomtatással kapcsolatos 

szenzációk a világsajtóban? 

– A 3D-s nyomtatás mint technológia egyáltalán nem új. Amiért most mégis 

mindenki ezzel foglalkozik, és amiért mi is most alapítottuk a cégünket, az az 

asztali 3D-s nyomtatók megjelenése. Ez a technológia éppen abban a fejlődési 

fázisban van, mint amikor megjelentek az első személyi számítógépek: az 

eszközei rohamosan válnak olcsóbbá, kisebbé és ezáltal tömegessé – mondja 

Simó György, a Free Dee alapítója. – Tavaly jelentek meg az első olyan asztali 

3D-s nyomtatók, amelyek alkalmasak akár az otthoni felhasználásra is. 
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A világ egyik legolcsóbb 3D-s nyomtatója talán a Makibox, amely 200 

dollárba (45 ezer forintba) kerül, de ez nem kész készülékként érkezik: csak 

egy halom alkatrészt kapunk, amit nekünk kell összeszerelnünk. 

Nagyjából ezer dollárért (220 ezer forintért) azonban már valóban 

használható géphez juthatunk. A Free Dee cég leginkább lakossági 

megrendelőket szolgál ki, például formatervező szakos egyetemi hallgatóknak 

gyárthat egyedi tervezésű tárgyakat a diplomamunkáikhoz. Különleges 

mobiltelefontokokat, Rubik-kockára emlékeztető logikai játékokat azoknak, 

akiknek nem felelnek meg a boltokban kapható tömegdarabok. A vevők 

hamarosan magukról is nyomtattathatnak majd szobrokat, amelyeket fejük 

térbeli szkennelése után készítenek el. 

Amikor a Free Deenél jártunk, épp akkor érkezett egy szállítmány, 

amelyből falra akasztható vadásztrófeának szánt lila és zöld műanyag 

állatfejek – víziló, krokodil és orrszarvú – kerültek elő. Ezeket is nyomtatták. 

Alakra pontosan másolták az eredetit, a legapróbb részletek is szépen 

kidolgozottak voltak. 

Nem minden háromdimenziós nyomtatási technológia dolgozik azonban 

ilyen szépen. A térbeli nyomtatás kifejezés ugyanis nem egyféle gyártási 

metódust takar, egyes típusai alapvetően különböznek egymástól árban, 

gyorsaságban, a készülék méretében és leginkább az elkészült tárgy 

minőségében. 

A magánszemélyek számára legelérhetőbb készülékek az úgynevezett 

szálhúzásos módszert használják. Ilyenkor huzalként töltik a gépbe a 

műanyagot, amelyet az megolvaszt, és a nyomtatófej apró lyukain keresztül 

kipréseli (extrudálja) az egyre növekvő munkadarabra. Ez a módszer 

viszonylag olcsó (a megrendelők számára egyórányi működése négyezer 

forintba kerül), viszont a felbontása nem a legjobb. Az egymásra kerülő 

rétegek vastagsága minimum egy milliméter kell hogy legyen, ez pedig már 

szabad szemmel is látható lépcsőzetességet okoz a gömbfelületek mentén. 

Teljesen más technikával működnek a pontosabb eredményt adó 

módszerek. Porszerű vagy folyékony alapanyagot visznek a tárgy felszínére. 

Ezután a terv által meghatározott területen megdermesztik, ráragasztják, a 

felesleget pedig eltávolítják. Ahogy lenni szokott, a minőség javulása együtt 

jár az ár növekedésével. 

– A 3D-s nyomtatókkal már ma is mindent elő lehet állítani, amit más 

módszerekkel műanyagból készítenek. Később az asztali nyomtatókban 

használható alapanyagok köre biztosan kibővül majd a fémekkel és a 

porcelánnal. Az igazán újszerű ebben a technológiában az, hogy a 3D-s 

nyomtató közvetlenül a tárgy számítógépen létrehozott térbeli modelljével 

dolgozik, ez pedig szinte határtalan lehetőségeket teremt a formatervezésben – 

folytatja Simó György. – A 3D-s nyomtatótechnológia azonban nem 

sorozatgyártásra van kitalálva. A fröccsöntéssel létrehozott tárgyak tömegével 
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akkor sem versenyezhet majd árban és gyorsaságban, ha a jövőben megnő a 

3D-s nyomtatóval készített tárgyak szériamérete. 

Nem is célja ez. A háromdimenziós nyomtatás akkor válik előnyössé, 

amikor egy addig nem létező tárgyat kell létrehozni, amelyhez így 

értelemszerűen nem léteznek külön a gyártásra optimalizált gyártósorok. Nem 

csoda, hogy a 3D-s nyomtatás már hazánkban is évtizedek óta elterjedt a gyors 

prototípusgyártás céljára. A Free Dee egyik legújabb nyomtatott tárgya egy 

újratervezett kenuevező markolata, amelynek segítségével a sportolók 

tesztelhetik a lapát fogását. De az Erfaret Kft. kuncsaftjai között voltak olyan 

innovátorok is, akik olyannyira féltették prototípusukat az ipari kémkedéstől, 

hogy nem árulták el, mire szolgál majd a kinyomtatott tárgy. 

Alapvető különbség a hagyományos gyártási módszerekhez képest, hogy a 

3D-s nyomtató nem anyagelvétellel (faragással) hozza létre a tárgyat, hanem 

anyaghozzáadással. A tárgy belsejének sem kell tömörnek lennie, így a 

szükséges alapanyag akár negyven százaléka megtakarítható. Mégis azokon a 

területeken lehet igazi létjogosultsága ennek a technológiának, ahol különleges 

kritériumoknak kell megfelelni. Már ma is gyártanak 3D-s nyomtatással 

pontosan személyre szabott protéziseket, és sok más orvosi célú 

felhasználással is kísérleteznek. A NASA azt vizsgálja, hogyan tudná az űrben 

legyártani az űrállomáson használt készülékek alkatrészeit, amelyeket így nem 

kellene méregdrágán orosz űrhajókkal felvinni. 

Amint a nyomtatott pisztoly esete is mutatja, az illegális tárgyak beszerzése 

és legyártása – elvileg – hamarosan nem lesz sokkal bonyolultabb, mint a 

filmek, zenék, számítógépes játékok illegális letöltése. Noha sokan felvetik, 

hogy hamarosan a formatervezés területén is hasonló szerzői jogi háború 

alakulhat ki, mint amilyen a mozifilmek, zenei albumok kapcsán évek óta 

folyik, valójában erre kicsi az esély. Egyrészt sokkal kisebb az iparág 

gazdasági ereje, emiatt nem képes olyan hatékony lobbitevékenységet 

kifejteni. Másrészt a potenciális felhasználók köre is korlátozott. Míg filmeket, 

zenét szinte mindenki néz, hallgat, e-könyveket sokan olvasnak, addig három 

dimenzióban nyomtatni akkor sem fognak sokan, ha lehetőségük lesz rá (az 

így elkészülő modellek ára miatt sem). Hogy milyen szerepet tölt majd be a 

térbeli nyomtatás a jövő gyártástechnológiájában, ma még kérdéses. Vannak, 

akik szerint teljes egészében leváltja majd a ma elterjedt módszereket, mások 

szerint megmarad az ipari innováció és az egyedi használati és dísztárgyakat 

tervezők eszközének. 

Az amerikai diák feltalálóknak a washingtoni Fehér Házban évente 

megrendezett kiállításán néhány hete az egyik tizenhét éves fiú olyan 

mozgatható műkezet mutatott Obama elnöknek, amelyet 3D-s nyomtatóval 

készített. A kéz a kereskedelmi forgalomban kapható protézis nyolcvanezer 

dolláros árához képest 250 dollárba került. Az elnök az év elején még arról 

beszélt, hogy a 3D-s nyomtatásban ott a lehetőség, hogy forradalmasítsa a 
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tárgyak gyártását az élet minden területén, és ezt a technológiát minden 

emberhez és minden iskoláshoz közelebb kell vinni. Sok amerikai iskolát fel 

is szereltek ilyen nyomtatókkal, de félő, hogy a nyomtatott fegyverek híre 

végül elsöpri a kezdeményezést. Ha a Liberator pisztoly uralja majd a 

technológiáról szóló híreket, félő, hogy a fegyvertartást korlátozni próbáló 

Obama számára politikailag kényessé válhat egy olyan technológia 

támogatása, amely potenciálisan fegyverhez juttathat minden erre fogékony 

iskolást.  

 

2013. május 18. 
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Macera 
 

 

 

Ritkán kerül állatpreparátor a hírekbe, pláne úgy, hogy ezt ő 

kezdeményezi a munkáját ismertető dokumentumfilm bemutatásával. A 

budapesti állatkert munkatársa, Mihály Ármin egy pillantásból felismeri 

az elefánt összes csontját, és úgy készít békáról preparátumot, hogy az 

állat a beavatkozás végeztével boldogan ugrál tovább. 

 

Tipikus munkáslakások a századelőről. Kis hátsó kert, elnyílt virágok, 

függőfolyosó, kutyaól és szoba-konyhás lakások. A helyszín: a budapesti 

állatkert látogatóktól elzárt hátsó része, közel a cirkuszhoz. Noha az épületben 

eredetileg valóban emberek laktak – az állatkerti gondozók szolgálati lakásai 

voltak itt –, ma műhelyként, raktárként használják őket. Némelyiken e 

funkcióváltás alig látszik: még megvan a mosogató, a fogas, a rezsó – és festve 

sem igen volt néhány évtizede. 

Itt dolgozik Mihály Ármin, az állatkert preparátora, aki munkájához hűen 

rendezte be a neki kiutalt lakrészt. A nagy szoba (az egyetlen szoba) egyik falát 

szinte teljesen befedi a kifeszített zebrabőr, a szemben lévő falon struccfej, a 

hozzáillő méteres nyakkal együtt. A polcokon a legkülönfélébb csontvázak, 

formalinban úszkáló kígyók, epoxigyantából formázott békák, Európa és Dél-

Amerika iskolai földrajzórákról ismert térképei. A sarokban oroszlán 

gerincoszlopa, a mosogató fölé szerelt mágneses késtartón a konyhai kések 

mellett bonceszközök: szikék, csipeszek, különféle fűrészek. Az ajtó melletti 

falon szarvasagancs, kitömött fajdkakas, máshol védőszemüveg, vegyvédelmi 

arcmaszk. 

– Tényleg különösen sok állat született az állatkertben az utóbbi időben, 

vagy ez csak reklámfogás? – teszem fel Mihály Árminnak a kérdést, amely az 

állatkert felé utazva legalább háromszor elém kerülő, állatkölykök érkezését 

hirdető óriásplakátok láttán fogant meg bennem. 

– Nem nagyon tudom, az élő állatokban nem vagyok otthon – jön az adekvát 

válasz. A filmekben az állatpreparátorokat maguknak való, gyakran egyenesen 

őrült emberként ábrázolják, akik beteges örömüket lelik az állattetemekkel 

való foglalkozásban. Talán senkire sem illik kevésbé ez a jellemzés, mint 

Árminra, aki még blogot is vezet az érdekesebb eseteiről 

(mihalyarmin.blogspot.hu). – Jászberényi vagyok, a gimnázium alatt a 

jászberényi állatkertben kezdtem dolgozni. Amikor az egyetem miatt Pestre 

kerültem, a budapesti állatkert magától értetődő folytatásnak tűnt. Itt volt 
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lehetőségem először preparálni, a mesterséget főként a közelben lévő Magyar 

Mezőgazdasági Múzeum preparátorától tanultam. 

A szoba közepén lévő asztalon azok a „munkadarabok”, amelyeken éppen 

most dolgozik: egy anakonda gipszmásolata, egy víziló szobra és egy fakúszó 

sül félkész csontváza. Az anakondáról Mihály Ármin először lenyúzta a bőrt, 

majd a csupasz testről mintát véve elkészítette a negatívját, amelyet aztán 

gipszöntőformának használt. A gipszmásolat alapján készül majd a preparált 

kígyó belseje, amelyre visszahúzzák az eredeti bőrét. A köznapi 

szóhasználatban kitömésnek nevezett állatpreparálás rengeteget változott az 

idők során, így a tömés kifejezés mára jórészt értelmét vesztette. 

– Az állatpreparálás mára komoly iparággá fejlődött, és egyre fontosabbá 

vált a gyorsaság és az olcsóság. Régen az volt a fő szempont, hogy minél 

jobban megőrizzük az állat élő valóját, ennek érdekében pedig a lehető legtöbb 

alkotóelemét visszaépítették a preparátumba. Például az eredeti csontvázra 

formázták agyagból a testet, és erre húzták vissza a lenyúzott bőrt – 

magyarázza Mihály Ármin. – Ezzel szemben manapság több testrészt 

helyettesítenek műanyag másolatokkal (például a karmokat, tülköt, fogakat), 

főként azért, hogy a romlékony alkotóelemeket ne kelljen visszaépíteni a 

preparátumba. 

Hogy az állatpreparálás ma már sokkal többet jelent a kitömésnél, azt az 

Ármin polcán gubbasztó békák mutatják a legjobban. E preparátumokban 

semmilyen anyag nincs az eredeti békából, mindössze mintát vettek a testéről. 

A békák hidegben (plusz négy-öt Celsius-fokon) hajlamosak hibernálódni, 

ilyenkor természetes testhelyzetükben mozdulatlanná dermednek. És nem 

nagyon tudnak tiltakozni az ellen, ha lágy szilikongumit rájuk öntve negatív 

mintát vesznek a testükről. A megdermedt szilikongumit lehúzva és a békát 

szobahőmérsékletre melegítve az állat gond nélkül fölébred, majd boldogan 

ugrál tovább. A szilikongumi negatív alapján aztán epoxigyantából kiönthető 

a béka tökéletes másolata, amely tényleg tökéletes, a bőr egészen apró pórusai 

is tisztán kivehetők rajta. 

A preparátor munkája általában mégis az állatok halála után kezdődik. 

Fontos kiemelni, hogy csak a természetes módon elhullott állatok testét 

preparálják, a kitömés kedvéért nem ölnek. A gyakran nem előre jelezhető 

természetes halál olyan körülmény, amely gyakran felborítja az eltervezett 

munkarendet. Noha a preparátorműhelynek van két nagy hűtőládája, amelyek 

most is tele vannak lefagyasztott állatokkal, a nagyobb tetemeket, egy 

orrszarvút vagy vízilovat nem lehet eltenni későbbre, azt azonnal föl kell 

dolgozni. Ármin legutóbbi nagyobb munkája akkora volt, hogy nem is találtak 

hozzá elég nagy zárt helyiséget, így egy udvari féltető alatt voltak kénytelenek 

építkezni. 

Zita, az elefánt két évvel ezelőtt, 51 éves korában múlt ki a budapesti 

állatkertben. Csontvázát nemrégiben helyezték el az állatkerti Nagyszikla 
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belsejében létesített új kiállítótérben, a Varázshegyben. A két év nagy része 

korántsem semmittevéssel telt, a szakszerű preparálás időigényes folyamat. 

– Miután elhullott az állat, állatorvosok közreműködésével felboncoltuk, de 

eközben próbáltuk megőrizni a csontokat a későbbi preparáláshoz. A holttest 

macerálását aztán Nagykanizsán végezték, ami egy teljes évig tartott. Nem 

egyszerű egy elefánttal dolgozni, először nem volt például megfelelő nagyságú 

edény a számára – mondja Mihály Ármin. (Ne higgyék azt, hogy a macerálás 

szó említése itt valamiféle „preparátor-feketehumor” lenne! A szó eredetileg 

azt jelenti ugyanis, hogy vegyszerekkel kivonunk valamit a kezelt tárgyból. A 

köznapi jelentés csak ezután jött létre.) – Sok módja van a macerálásnak, tehát 

a lágy szövetek eltávolításának a csontvázról. Lehet például rohasztani a testet. 

Ilyenkor a hús nagy részének eltávolítása után kiteszik a napra a tetemet, ahol 

néhány nap alatt megtelepszik benne a szövetek bontásához szükséges 

baktériumkultúra. Ezután be is lehet takarni, így nem érezni a szagát sem. A 

folyamat ilyen nagy állatnál hónapokat vehet igénybe, de a végén szinte le 

lehet önteni az elfolyósodott szöveteket a csontokról. Az elefántnál nem ezt a 

módszert alkalmazták, hanem addig főzték, míg a szövetek leváltak a 

csontokról. 

A puszta csontok még mindig nem alkalmasak a csontváz újraépítésére. 

Ugyanis belsejük még mindig sok zsírt (velőt) tartalmaz, amelyet újabb 

vegyszeres kezeléssel az utolsó cseppig el kell távolítani, különben nagyon 

gyorsan megromlik a csontváz. Ezután lehet csak eredeti helyükre 

visszahelyezni a csontokat, amelyek rögzítésére Mihály Ármin és munkatársa, 

Jasper Sebastian két méter széles és három méter hosszú acélállványt 

hegesztett. 

– Minthogy zárt helyiség híján az udvaron kellett összeállítanunk a csontvázat, 

fennállt a veszélye, hogy egy-egy csont elveszik. Egyik alkalommal egy kutya 

szájából kellett kiszednünk az elefánt kislábujját – mondja Mihály Ármin. – 

Állatkerti preparátorként gyakran találkozom olyan állattal, amellyel korábban 

még nem volt dolgom. A különböző csontok felismerése a valóságban azonban 

egyszerűbb feladat, mint gondolhatnánk. Az emlősök csontvázai eléggé 

hasonlóak. A preparálás sokkal több odafigyelést és aprólékos kézi munkát 

igényel, mint lexikális tudást. 

Mihály Ármin jelenlegi feladatait egyáltalán nem érzi morbidnak, bár a 

szakma néha azért teremt olyan helyzetet, amely még neki is sok. 

– Az első állat, amelyet megbízásból, fizetésért kipreparáltam, egy 

rottweiler volt, a gazdája meg akarta őt őrizni az örökkévalóságnak – 

emlékszik vissza. – Biztos én sem vagyok teljesen normális, de a házi kedvenc 

kitömése eléggé beteg dolog, feláll tőle a szőr a hátamon. Vannak persze olyan 

híres állatok – mint például Kincsem, a csontvázával a mezőgazdasági 

múzeumban volt is dolgom –, amelyeket érdemes megőrizni. Azon például 
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látszik, hogy pontosan mely ízületek kopása miatt kellett abbahagynia a 

versenyzést.  

 

2013. június 29. 

  



 

133 
 

Fogunk fehérje 
 

 

 

Hatvan éve tart a vita az Egyesült Államokban az ivóvíz fluorozásáról. 

Pártolói szerint ez a gyakorlat segít megelőzni a fogszuvasodást, ellenzői 

viszont értelmetlenségét, magas árát és az összeesküvés-elméletek jól 

ismert kliséit hangoztatják. Sok országban adtak-adnak fluort az 

ivóvízhez. Hazánkban nem, de vajon indokolt lenne-e? 

 

Az ivóvíz fluorozása a legalattomosabb praktikák egyike, hiszen a fluort, ezt a 

félelmetes nyugtatót korábban patkányméregként ismerték, így lennie kell 

valaminek a fluorozás mögött a fogak egészségén kívül, fogalmaz objektív 

szakcikkekben meglehetősen szokatlan hatásvadász frázisokat pufogtatva a 

Vitaminváros.hu névtelen szerzője. Legfontosabb érve szerint az ivóvíz 

fluorkoncentrációja a homeopátia elvei szerint erős patogén (mérgező) hatással 

bír. Rengeteg hasonló írással találkozni az interneten, és ezek irracionalitása 

láttán az ember hajlamos azonnal a másik oldal mellett állást foglalni. Ez 

azonban nem helyes, hiszen az ellenzők tudatlansága és zsigeri ellenszenvük 

nem igazolja automatikusan az általuk támadott gyakorlatot. 

Egyre több tudományos bizonyítékot találtak rá a XIX–XX. század 

fordulóján, hogy az elemi állapotú fluor erősen maró hatása ellenére fontos a 

csontok és a fogak egészsége szempontjából. Kellő mennyiségű fluor 

hiányában ugyanis a fogak gyorsabban lyukadnak ki. Az ivóvízben 

természetesen is van bizonyos menynyiségű fluor, de ez a fogszuvasodás 

megelőzése szempontjából általában nem elég. Évtizedekig tartó kísérleteket 

követően, 1945-től kezdtek fluort keverni az ivóvízbe egyes amerikai 

államokban. Az ötvenes évektől e gyakorlat a szövetségi egészségmegőrző 

programok része lett, mára az amerikai lakosság kétharmada mesterségesen 

fluorozott ivóvizet fogyaszt. Ebben a vízben körülbelül egymilliomod rész 

fluor van (tehát egy köbméter víz tartalmaz egy gramm fluort), a fluorozás egy 

lakosra vetített költsége egy dollár évente. Az ivóvíz fluorozása az Egyesült 

Államokon kívül korántsem olyan népszerű. Többek között Kanadában, az 

Egyesült Királyságban, Argentínában, Írországban, Dél-Koreában, 

Malajziában, Franciaországban fluoroznak, így világszerte 355 millió ember 

jut ilyen ivóvízhez. További ötvenmillió olyan vizet iszik, amely természetes 

módon tartalmazza az ajánlott mennyiségű fluort. Több országban korábban 

adtak fluort a vízhez, de abbahagyták, főként a gyakorlat elleni hangulatot 

meglovagoló politikusok szavazatai miatt. E nemzetek közé tartozik például 

Finnország, Németország, Japán, Hollandia, Svédország, Svájc. 
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Az amerikai közegészségügyi csúcsszerv, a betegség-ellenőrző központ 

szerint az ivóvíz fluorozása a XX. század tíz legnagyobb közegészségügyi 

vívmánya között említendő. A felmérések szerint a fluorozott vizet fogyasztó 

gyerekeknek 18–40 százalékkal kevesebb lyukas foguk van, mint társaiknak. 

Korábban a lyukas fogak 50–60 százalékos csökkenését tapasztalták, ez mára 

azért csökkent, mert azok a gyerekek is találkoznak fluorral (például a 

fogkrémben), akik mesterségesen nem fluorozott vizet isznak. A felnőtteknél 

27 százalékkal csökkent az Egyesült Államokban a lyukas fogak száma. Meg 

kell jegyezni azonban, hogy más tanulmányok kritizálják a fenti eredményeket, 

és kisebb hatást mutatnak ki. Több olyan európai országban, ahol abbahagyták 

a fluorozást, például Finnországban és Németországban, vagy nem is végezték 

soha, ugyancsak csökkent valamelyest a fogszuvasodás gyakorisága. Az 

Egyesült Államokban talán azért hatékonyabb e gyakorlat, mert ott kevéssé 

elterjedt a gyerekek iskola által szervezett fogászati szűrővizsgálata, így a 

tanulók ritkábban jutnak el fogorvoshoz. 

Ha ezek az eredmények helytállók, akkor miért ellenzik olyan sokan a 

világon az ivóvíz fluorozását? Az ötvenes években kommunista összeesküvést 

sejtettek a gyakorlat mögött (ahogy például a kötelező védőoltások mögött is). 

E hisztériát figurázta ki Stanley Kubrick 1964-ben készült Dr. Strangelove 

című szatírájában, ahol egy bizonyos Jack Ripper tábornok azért akar 

atomháborút indítani, mert a kommunista összeesküvők fluoros vízzel 

próbálták beszennyezni az amerikaiak értékes testnedveit. A hidegháború 

múltával az összeesküvés-elméletek inkább a kormány döntéseit „irányító” 

gyógyszergyárakat és a fluorkészítmények előállítóit célozzák. Az ellenérvek 

egy része a fluor nemkívánatos, sőt mérgező hatását hangsúlyozza. Sokan 

kapcsolatot vélnek felfedezni a fluoros víz és a csontrák, a csonttörések, a 

mentális betegségek és az ólommérgezés között, és azt mondják, hogy az 

általános fluorozás miatt ellenőrizhetetlen mennyiségű fluort fogyasztanak az 

emberek. A The New York Times riportja szerint New Jersey államban, ahol 

több megyében szándékoznak bevezetni a fluorozást, sokan azért tiltakoznak, 

mert az interneten olvasottak szerint a fluor csökkenti a gyerekek 

intelligenciahányadosát. Az amerikai tudományos akadémia mindezt cáfolja, 

szerinte semmilyen tudományos bizonyíték nincs a fluor súlyos nemkívánatos 

hatásaira. Az ajánlott mennyiségű fluor egyetlen bizonyított káros hatása az 

úgynevezett fluorózis nevű kórkép, amely a fogak fehéres vagy barnás 

elszíneződését okozza. 

Egy finn tanulmány szerint a fluoros ivóvíztől való félelem sokkal 

súlyosabb mentális tüneteket válthat ki, mint a fluor maga. A csonttörések 

kockázatát az állításokkal szemben egyes tanulmányok szerint még kissé 

csökkenti is a mérsékelt fluorozás, de az biztos, hogy nem növeli, írja a világ 

egyik vezető orvosi szakfolyóirata, a British Medical Journal szerkesztőségi 

kommentárjaként megjelent cikkében Hannu Hausen, a finn oului egyetem 
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fogorvosi karának professzora. A professzort arról kérdeztük, támogatja-e az 

ivóvíz fluorozását. 

– Finnországban jelenleg politikai okokból fel sem merül a kérdés. Volt 

azonban egy finn város, ahol 1959 és 1992 között fluorozták a vizet, és én 

boldog vagyok, hogy ott nevelhettem föl a gyermekeimet – válaszolta Hannu 

Hausen. – Azt gondolom, hogy meggyőző tudományos bizonyítékok állnak 

rendelkezésünkre a fluor kedvező fogorvosi hatásairól, és nem aggódom a 

vízfluorozás káros hatásai miatt. 

Minthogy rengeteg vizsgálat eredménye jelent meg a témáról a tudományos 

szakirodalomban, közöttük a fluorozást támogató és kritizáló is, szükség volt 

a tanulmányok következtetéseit áttekintő, összefoglaló munkákra. Az egyik 

legátfogóbb ilyen, úgynevezett „review”-cikket Michael Lennon, a sheffieldi 

egyetem fogorvosi karának munkatársa írta. 

– Támogatom az ivóvíz fluorozását, mert ez a leghatásosabb módja a 

fogbetegségek megelőzésének, különösen a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportokban. Ezt számos tanulmány alátámasztotta már – nyilatkozta 

lapunknak Lennon. – Számos tanulmányt írtak a fluor negatív hatásairól, de 

egynek sem sikerült bebizonyítania e hatások meglétét. 

– Több tanulmány kimutatta, hogy az ivóvíz fluorozása valószínűleg 

szükségtelen azokban a fejlett országokban, ahol egyébként is alacsony a 

fogszuvasodás aránya, viszont az elmaradottabb országokban, illetve a 

hátrányos helyzetű népcsoportok számára továbbra is fontos közegészségügyi 

gyakorlatnak számít – árnyalja a képet Giuseppe Pizzo, a palermói egyetem 

sztomatológiai tanszékének munkatársa, egy másik review-cikk szerzője. – 

Manapság számos európai országban nem fluorozzák rutinszerűen az ivóvizet. 

Ennek egyik oka, hogy bioetikai normákat sérthet, hiszen a felhasznált 

fluorvegyületek nem engedélyezett gyógyszereknek is tekinthetők, másrészt az 

emberi jogokat is sértheti, minthogy a beleegyezésük és sokszor a tudtuk 

nélkül adnak gyógyászati hatóanyagot emberek tömegeinek. 

Pizzo lapunknak küldött levelében leírta továbbá, hogy bár az ivóvíz 

fluorozása az utóbbi fél évszázad egyik legfontosabb közegészségügyi tettének 

tekintendő, a modern orvosi gyakorlat a helyi és a szükség esetén történő 

fluorkezelést részesíti előnyben. 

A vélt ártalmak és a kötelező fluorozás miatt számos pert indítottak az 

önkormányzatok, kormányok ellen az Egyesült Államokban és Európában is. 

Amerikában a perek nagy többsége a szolgáltatók javára dőlt el, és még 

egyetlen legfelső szintű feljebbviteli eljárás sem találta törvénytelennek az 

ivóvíz fluorozását. Egy ír pert is elvesztett a felperes a témában, Hollandiában 

viszont, ahol 1965 és 1973 között széles körben fluoroztak, a legfelső bíróság 

betiltotta a gyakorlatot, azóta sem indították újra. 

Bár Magyarországon nem fluorozzák az ivóvizet, azért jelentős mennyiségű 

fluort fogyasztunk más forrásokból, és a tudományos bizonyítékokat áttekintve 
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valószínűsíthető, hogy ez alapvetően a hasznunkra válik. Viszonylag sok fluort 

tartalmaz a tea, az ásványvizek, a szálkájukkal együtt fogyasztható tengeri 

halak, illetve a fluorban gazdag termőföldből származó termények.  

 

2013. július 13. 
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Biológiai monopoly 
 

 

 

Az amerikai legfelsőbb bíróság minapi ítéletében kimondta, hogy 

Amerikában nem lehet szabadalmaztatni a természetben is előforduló 

emberi géneket. A döntés támogatói a józan ész diadalaként értékelik a 

határozatot. Azt azonban szinte senki nem vette észre, hogy Európában és 

hazánkban is rutinszerűen szabadalmaztathatók az újonnan izolált DNS-

szakaszok. 

 

Képzeljük el, hogy egy cég felfedezi, milyen tünetek alapján lehet felismerni 

a vakbélgyulladást. Nem fejlesztenek ki ellene gyógyszert, még csak új 

módszert sem próbálnak keresni. Mindössze rájönnek, hogy hol kell 

megnyomni a hasat, és ilyenkor „hol kell fájnia” ahhoz, hogy nagy 

valószínűséggel vakbélgyulladásra utaljon. Az eredmény felbecsülhetetlen 

jelentőségű az emberiség számára, hiszen ez a betegség rendkívül gyakori, és 

gyors beavatkozás híján halálos kimenetelű lehet. A cég azonban nem engedi, 

hogy a világ összes sebésze felhasználja az általa felfedezett tüneteket a 

vakbélgyulladás diagnózisához. Ehelyett szabadalmi védettséget kér – és kap 

– a technológiára, amely valójában semmi más, mint az emberi test és 

fiziológia egyik jellegzetessége, minden ember sajátja, mióta világ a világ. Mi 

pedig nem tehetünk mást – ha vakbélgyulladás gyanúja áll fenn –, mint hogy 

vagyonokért alávetjük magunkat a cég által szabadalmaztatott tünetek 

tesztelésének. A vállalat nemhogy nem hagyja senki másnak, hogy 

vakbélgyulladás után kutatva megtapintsa a hasunkat (aki megpróbálja, azt 

könyörtelenül bepereli szabadalombitorlásért), de még csak a tudományos 

közvéleménynek sem árulja el, mit is vizsgál valójában. 

Ugye nonszensz? Az orvoslás történetében számos esetben előfordult 

ugyan, hogy gyógyszergyárak tűzön-vízen át igyekeztek fenntartani az általuk 

létrehozott hatóanyag monopóliumát, de senki sem vetemedett még az emberi 

test által produkált tünetek kisajátítására. 

Eddig. Az amerikai Utah államban bejegyzett Myriad Genetics nevű 

géntechnológiai cég ugyanis éppen ezt tette, csak nem „hagyományos” 

tüneteket, hanem genetikai jellegzetességeket figyelembe véve. Noha a 

genetikai állomány vizsgálata a legtöbb ember számára inkább mérnöki, 

vegyészeti tudománynak hat, a gének valójában ugyanolyan részei emberi 

valónknak, sőt minden egyes sejtünknek, mint a szív vagy a tüdő. Az emberek 

genetikai állományában rejlő változatosság és a betegségek kapcsolatának 

feltárása lényegét tekintve nem különbözik a klasszikus orvosbiológiai 

kutatástól (még ha modern eszközöket igényel is). Ha a fenti tanmesében a 
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vakbélgyulladást káros génmutációkra, a has tapintását pedig ma már rutinnak 

számító genetikai tesztelésre cseréljük, akkor máris megkapjuk a fent említett 

ügyet, amely az alkotmánybíróság szerepét is betöltő amerikai legfelsőbb 

bíróságig jutott, és most zárult egy minden bizonnyal alapvető jelentőségű 

döntéssel. 

A Myriad Genetics szabadalmakat birtokol a BRCA1 és a BRCA2 génekre 

vonatkozóan, amelyek Angelina Jolie amerikai színésznő nemrég 

nyilvánosságra hozott kettős mellamputációja kapcsán kerültek a figyelem 

központjába. E gének káros mutációi nagy valószínűséggel emlő-, illetve 

petefészekrákot okoznak a nőkben, here- és prosztatatrákot a férfiakban. Jolie, 

minthogy többen is mellrákban haltak meg a családjában, elvégeztette magán 

a Myriad Genetics által legalább háromezer dollárért kínált szabadalmaztatott 

géntesztet, és az eredmény szerint 87 százalékos volt az esélye arra, hogy élete 

során mellrák alakuljon ki nála. A színésznő úgy döntött hogy ezt megelőzendő 

eltávolíttatja mindkét, abban a pillanatban még egészséges mellét. A mellrák 

az egyik leggyakoribb ráktípus a nőknél, ezért a hasonló, de elérhető árú teszt 

felbecsülhetetlen jelentőségű lehet. A Myriad Genetics céget azonban 

rengetegen támadják. Orvosok és tudósok egy csoportja a bíróságon is 

megtámadta a felfedezéséhez fűződő monopoljogot (amely természetesen csak 

egyetlen a rengeteg más, emberi géneket érintő szabadalom között). 

– A biotechnológiai cégeknek ugyanúgy joguk van hozzá, hogy megtérüljön 

a kutatásba fektetett mérhetetlenül sok pénzük, mint a gyógyszercégeknek, 

kérdéses viszont, hogy esetükben mit tekintünk innovációnak. Az ügy 

hátterében álló vita lényege éppen ez: találmánynak tekinthetők-e az 

emberekben meglévő természetes génvariánsok, amelyeket nem a kutatók 

hoztak létre, mindöszsze elkülönítik és elemzik? – mondja Falus András 

akadémikus, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai 

Intézetének egyetemi tanára. – Véleményem szerint a válasz: nem. A 

mesterségesen előállított, illetve módosított gének, amelyek nem fordulnak elő 

a természetben, és kutatómunka nélkül nem is léteznének, jogosan védhetők 

szabadalmakkal. Ugyanígy védhetők a gének elemzésének új eljárásai és a 

génekből készített gyógyszerek. Nem igaz ez viszont a természetben 

előforduló génváltozatokra, amelyek mindenkinek a sajátjai. Ezekre nem 

etikus szabadalmat kérni és kiadni. 

Félreértés ne essék, a Myriad Genetics által szabadalmaztatott módszer nem 

humbug, alkalmazását és az eredmény komolyan vételét a legtöbb szakértő 

egyenesen korszakalkotó jelentőségűnek értékeli. A tesztjében keresett 

mutációk és a mell-, petefészek- vagy egyéb ráktípusok összefüggése 

tudományosan bizonyított tény. A vita nem is erről szól, hanem a tudományos 

felfedezések kisajátításáról és a biotechnológiai innováció mibenlétéről. 

Kérdéses például, hogy a vizsgált személy szervezetéből vett, majd 

elkülönített, szaporított és tesztelt gén, illetve az ezen vizsgált mutációk olyan 
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találmánynak számítanak-e, amelyekre jogosan igényelhető szabadalmi 

védelem. 

Az amerikai legfelsőbb bíróság szerint nem. Minapi ítéletében egyhangúan 

úgy határozott a kilenc bíró, hogy a természetes gének nem 

szabadalmaztathatók, de a mesterségesek igen. „A Myriad nem hozott létre új 

géndarabot. Minden bizonnyal fontos és hasznos a BRCA1 és BRCA2 

génvariánsok kimutatása, de géneket és azok bizonyos variánsait izolálni 

genetikai környezetükből és mérni őket nem tekinthető innovációs lépésnek” 

– idézte Clarence Thomas bíró véleményét a New York Times. A bíró szerint 

„a mérés beállítása valóban forradalmi, de mint kutatás nem minősül 

találmánynak”, pláne, hogy „a Myriad által a DNS izolálására használt 

eljárások már eddig is jól ismertek a tudományban”. A bíróság nem minden 

emberi genetikai szabadalmat ítélt alkotmányellenesnek ítéletében, írja a New 

Scientist. Ugyanis nyitva hagyta a mesterséges emberi gének 

szabadalmaztatásának lehetőségét. 

Csakhogy a mesterséges és a természetes gén fogalma nehezen különíthető 

el egymástól, így várhatóan hosszú évekig tartó jogértelmezési vita következik 

ebben a kérdésben. Nem világos ugyanis, hogy csak azt a gént tekinthetjük 

mesterségesnek, amelyet nukleotidról nukleotidra mi építettünk föl a laborban, 

vagy akár azt a természetes eredetű gént is, amelyben az emberi szervezetből 

való izolálás után kisebb-nagyobb változtatásokat végeztünk. Joggal 

tarthatunk tőle, hogy a géntechnológiai cégek jogászai már javában keresik azt 

a minimális változtatást, amelytől a gént „mesterségesnek” lehet nevezni. Sőt 

nem is feltétlenül szükséges, hogy a mesterséges gén bármiben különbözzön 

természetes előképétől. Nem kell ugyanis mást tennünk, mint a DNS-ről RNS-

másolatot készíteni (ahogy az a természetben is lezajlik), majd az RNS alapján 

kétségtelenül mesterséges úton újra DNS-t szintetizálni. Ily módon kapunk az 

eredeti molekulával tökéletesen megegyező mesterséges molekulát. A 

tudomány, nem először, úgy tűnik, most is könnyűszerrel faképnél hagyja a 

törvénykezést. 

A tudományban talán mindennek az alapja az információ szabad áramlása. 

Ha egy cég lehetőséget kap rá, hogy – üzleti érdekből – eltitkolhassa a világ 

elől a rengeteg ember életét befolyásoló felfedezéseit, sokak szerint az a 

tudományos kutatás rendszerének alapjait ássa alá. 

– Az emberi genetikai állomány szekvenciája (a géneket felépítő 

építőegységek, a nukleotidok sorrendje – M. Cs.) teljesen természetes módon 

bárki számára elérhető az ingyenes internetes genetikai adatbázisokból. Hiszen 

ez saját magunkról szóló információt tartalmaz. Nem igaz ez például a növényi 

génekre. Japán kutatók például levédethették a rizs néhány génjét rövid, 

átmeneti időre – mondja Falus András. – Az emberi genom részletei azonban 

teljesen nyitottak, és annak is kell maradniuk. 
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Tehát az Egyesült Államokban a gének puszta elkülönítése nem tekinthető 

innovációnak, így nem jár érte szabadalom. De nincs ez így mindenütt. Emberi 

géneket szabadalmaztatni olyan profitorientált gondolatnak tűnik, hogy ez csak 

Amerikában juthatott valakinek eszébe – gondolhatnánk. Mielőtt azonban 

elhamarkodott következtetést vonnánk le belőle, érdemes megvizsgálnunk az 

európai és a magyar szabadalmi szabályozást, mert meglepődhetünk. 

– Az európai és a magyar szabadalmi törvény értelmében a természetben 

előforduló génekkel azonos szerkezetű génszekvenciák is 

szabadalmaztathatók, ha izolálták vagy valamilyen más műszaki eljárással 

állították elő őket. A mi szabadalmi törvényünk külön nevesíti, hogy a 

természetes környezetéből – ideértve az emberi testet is – izolált biológiai 

anyag, így egy gén szekvenciája szabadalmazható találmány lehet akkor is, ha 

a természetben már korábban előfordult – válaszolta kérdésünkre Földvári 

Edit, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) gyógyszerkémiai és 

biotechnológiai osztályának vezetője. – Oltalmat lehet kérni például egy izolált 

DNS-szakaszra, ilyenkor a szabadalmazott termék előállítása, használata, 

forgalomba hozatala csak a szabadalom tulajdonosának engedélyével 

lehetséges. A hasznosítási jog nem terjed ki a gazdasági tevékenységen kívül 

eső cselekményekre, így például arra, hogy más kutatók is izolálják és 

vizsgálják a gént. 

Ha rákeresünk a gén szóra az SZTNH honlapján elérhető online szabadalmi 

adatbázisban, számos génekkel kapcsolatos szabadalmi bejelentést, 

engedélyezett szabadalmat, illetve még több hazánkban is hatályosított uniós 

szabadalmat találunk. Noha ezek többsége nem emberi, hanem bakteriális vagy 

növényi génekre vonatkozik, az előbbiek sem ritkák. Például szabadalmat 

adtak ki „humán növekedési gén és alacsony termetet meghatározó génrégió”, 

„szabályozó T-sejtek detektálása és minőség-ellenőrzése a foxp3 gén DNS-

metilációs elemzésével”, illetve „az annexin A5 gén genetikai variánsa” címen. 

E szabadalmak többségét német vállalatok vagy kutatóintézetek magyar jogi 

képviselői nyújtották be. Mindez arra utal, hogy a biotechnológia és a genetika 

utóbbi évtizedekben tapasztalható forradalmi fejlődése közepette a cégek már-

már rutinszerűen bástyázzák körül szabadalmakkal az emberi genomot, még 

ha ezt nem szándékoztak is nagy dobra verni. 

A Myriad Genomics a számára meglehetősen előnytelen legfelsőbb bírósági 

döntés után szinte azonnal bejelentette, hogy ez az ítélet csak egy-két 

szabadalmat vesz el tőle. A BRCA gének tesztelésének monopóliumát ezeken 

kívül sok más szabadalom is védi. Ez a bejelentés azoknak a konkurens 

géntechnológiai cégeknek és egyetemi kutatóintézeteknek szólt, amelyek az 

ítéleten felbuzdulva azonnal nekikezdenének saját tesztjeik kifejlesztésének, 

ami nyilvánvalóan csökkentené az eddig monopolhelyzetben lévő cég profitját. 

– Korábban a szabadalmi törvényünk nem tartalmazott külön 

rendelkezéseket a biológiai anyagok szabadalmazásával kapcsolatban, mivel 
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nem voltak ilyen témájú szabadalmi bejelentések. A nagyszámú 

biotechnológiai tárgyú találmány megjelenése hatására 1998-ban született egy 

európai uniós direktíva, amely útmutatást ad e kérdésekben, és ennek 

rendelkezéseit beépítettük a szabadalmi törvényünkbe – folytatja Földvári 

Edit. – A találmányok nagy része felfedezésen alapszik. Noha a felfedezés 

(jelen esetben az emlőrákkal kapcsolatba hozható gén megtalálása) önmagában 

nem szabadalmaztatható, egy ezen a felfedezésen alapuló műszaki megoldás, 

például egy betegség kimutatására alkalmazható izolált DNS-szekvencia vagy 

génteszt már szabadalmazható találmány lehet akkor is, ha az izoláció során 

alkalmazott módszer régóta ismert.  

 

2013. július 20. 
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Ha elveszítjük a fejünket 
 

 

 

Egy olasz idegsebész felvetette, hogy egy-két éven belül akár 

megvalósulhat az első teljes fejtranszplantációs műtét, minthogy az 

idegsebészeti technikák elérték az operáció sikeréhez szükséges 

fejlettséget. A lehet azonban egyáltalán nem egyenlő a szabaddal, sokan 

azonnal az olasz Frankensteinnek keresztelték el az orvost. Igazuk van? 

 

Fejátültetés. A szó hallatán a legtöbb emberben bekapcsol valamiféle öröklött 

vészjelző, amely a rossz dolgokat különbözteti meg a jóktól, a helyest a 

helytelentől. Pedig hívhatjuk testátültetésnek is, ha a fejet tekintjük a 

személyiség hordozójának, amely fogadja a testet a donortól. Így érvel Sergio 

Canavero torinói idegsebész is, akinek emberifej-átültetést javasló, a szerző 

feltételezhető szándékainak megfelelően nagy vihart kiváltó tudományos 

tanulmánya a minap jelent meg. 

A kérdés azonban korántsem ilyen egyszerű, és már a régmúltban is 

foglalkoztatta az embert. Thomas Mann 1940-ben Az elcserélt fejek címmel 

egész regényt szentelt a kérdésnek. Az indiai legendát feldolgozó mű két fiatal 

története. Egyikük a szellemi dolgokhoz vonzódik, neki a fej az elsődleges, a 

másik a fizikai világot és ezzel együtt a testet tartja fontosabbnak. Varázslattal 

fejet cserélnek, de kettejük közös szerelme képtelen eldönteni, hogy a fejet 

szeresse inkább vagy a szívet. Noha a tudósítások legtöbbje beéri annyival, 

hogy sokkolja az olvasót a kontextusából kiragadott hírrel, emberi kimérákat 

(különböző testrészekből összerakott mitológiai szörnyeket) emlegetve, a 

dilemma nem csak az irodalmi, filozófiai szférákban létezik. Például ha a 

fejátültetett ember gyermeket nemz vagy teherbe esik, akkor ki lesz a 

születendő gyermek biológiai szülője? Nos, a testdonor, hiszen az ivarsejtek 

az ivarszervekben jönnek létre, nem a fejből kapják az örökítőanyagaikat, 

hozza a millió kérdés közül talán a legkézenfekvőbbet a The Atlantic. 

A kétségek ellenére azonban tagadhatatlan, hogy sokan élik le úgy 

(általában elkeserítően rövid) életüket, hogy nagy szükségük lenne efféle 

beavatkozásra. Sok tudat van bezárva működésképtelen testbe, minthogy 

tulajdonosa, noha elméje érintetlen, egyetlen izmát sem képes mozdítani, 

esetleg sok szervében (az agyát kivéve) rákos áttétek képződtek. Canavero is 

az ő érdekeikkel érvel, amikor azt írja – vélhetően szándékosan provokatív – 

tanulmányában, hogy „a javulás legkisebb esélyét is nélkülöző, szörnyű 

állapotban lévő embereket nem zárhatjuk az orvoslás [messziről kerülendő] 

sötét sarkaiba”. 
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Canavero talán éppen magát gondolja az első emberi transzplantáció 

jövendőbeli megvalósítójának, minthogy intézetében már kutatási programot 

is alapított ezzel a céllal. A terv hallatán sokakban az Istent játszó őrült tudós 

rémképe sejlik föl, és erre Canavero (ördögi tehetséggel vagy csak 

figyelmetlen esetlenséggel) rá is játszik. A kutatási programok nevét ma már 

szinte kötelezően úgy választják meg, hogy a rövidített formájuk értelmes szót 

adjon. Canavero The head anastomosis venture (fej-visszaillesztési 

vállalkozás) elnevezésű projektjének angol mozaikszava Heaven 

(mennyország). 

De feljogosít-e bennünket a gyógyíthatatlan emberek meggyógyításának 

szándéka arra, hogy az emberi testet ilyen mértékben módosító beavatkozást 

végezzünk? 

– Én etikai szempontból nem tartom azonnal elutasítandónak a fölvetést, 

ugyanis minden orvosi beavatkozás értékelésekor meg kell vizsgálnunk a 

célját. Az identitás kérdése alapvető fontosságú, tehát hogy a fejet vagy a testet 

tekintjük-e az emberi való hordozójának – válaszolta kérdésünkre Szebik Imre 

bioetikus, a Semmelweis Egyetem (SE) Magatartás-tudományi Intézetének 

munkatársa. – Jelen tudásunk szerint a személyiség szempontjából az agy és 

így a fej fontosabb, így talán azt kell a fogadó félnek tekintenünk, amelyik új 

testet kap. De az egész elgondolás annyira furcsa és újszerű, hogy szinte 

lehetetlen objektíven gondolkodni róla. 

Szebik Imre egy hamarosan megjelenő, a biotechnológia etikai kérdéseiről 

szóló kötetbe tanulmányt írt a témáról Testátültetés címmel. Ebben arra hívja 

fel a figyelmet, hogy a fejátültetés etikai értékelése előtt az agyműködés és az 

élet összefüggését kell tisztázni. Az agy kialakulása előtt élőnek tekintjük-e az 

embriót, és az agyhalál után halottnak tekintjük-e az embert? Ezekre a 

kérdésekre csak morális, kulturális megalapozottságú válaszok adhatók. 

– Ameddig nincs reális esély a sikerre, a műtét etikailag meg nem engedhető 

emberkísérletnek minősül. Ilyennel az orvoslás történetében még nem 

találkoztunk, és sokan (gyakran megalapozottan) tartanak az ismeretlentől. Ez 

okozza a többség emocionális elutasítását – folytatja Szebik Imre. – A 

testátültetés emellett biztosan alapvetően változtatná meg az ember 

személyiségét, még akkor is, ha a személyiség szempontjából a fej fontosabb. 

Ugyanezek az ellenérvek felmerültek az arcátültetéssel kapcsolatban is, 

amelyre már a jelenben is vannak sikeres példák. Sőt a szervátültetéseket vagy 

a transzfúziót sem fogadta mindenki örömmel. 

Az embereken alkalmazandó új gyógymódok bevezetését mindig megelőzi 

a kísérleti állatokon való kipróbálás. Jogos hát a felvetés, hogy ha egy orvos 

máris az emberi fejátültetést vizionálja, hol vannak a transzplantált fejű, 

boldogan élő állati kimérák. Igazából sehol. Az egyetlen említhető próbálkozás 

harminchárom évvel ezelőtt, 1970-ben történt. Akkor egy Robert White nevű 

amerikai idegsebész ültette át egy majom fejét egy másik testre. A műtét 
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sikeres volt – White értékelése szerint –, noha a kísérleti állat csak néhány 

percre tért magához, végtagjait nem tudta mozgatni, és nyolc nap múlva 

kimúlt. Jerry Silver, egy másik idegsebész, aki látta az állatot, nem éppen 

elismerőleg nyilatkozott erről a CBS Newsnak: „Amikor felébredt a fej, az 

arckifejezése borzalmas fájdalomról és rettenetről tanúskodott. Egyszerűen 

szörnyű volt. Nem gondolom, hogy ezt valaha is meg kellene ismételni.” 

Silver nem csupán kívülálló, emóciók által vezérelt laikusként beszélt 

ellenérzéseiről. Nemrégiben kutatócsoportjával sikeresen bírta rá kísérleti 

patkányok (előzetesen teljesen átmetszett) idegpályáit arra, hogy összenőjenek 

és újra működni kezdjenek. A patkányok ezután többé-kevésbé egészségesen 

tudták szabályozni vizeletürítésüket. A Cambridge-i Egyetem kutatói 

balesetben gerincsérülést szenvedett és megbénult kutyákat kezeltek 

különleges idegsejtekkel, amelyek segítették a sérült idegek fúzióját. Érdemes 

megfigyelni, hogy a kutatók milyen óvatosan fogalmaznak saját sikerük 

emberi medicinában való alkalmazhatóságáról: „Meg vagyunk győződve arról, 

hogy a módszerünk esetleg alkalmas lehet arra, hogy a gerincsérült emberek 

mozgásképességének legalább egy kis részét visszaállítsa. […] Inkább az tűnik 

valószínűnek, hogy ez az eljárás talán a jövőben egyike lesz a kombinálva 

alkalmazható kezeléseknek, a gyógyszeres és a fiziológiai terápiáknak.” 

Mindezek tudatában érdemes megvizsgálni, hogyan is képzeli el Canavero 

a sikeres fejtranszplantációt az embernél, mely egyébként 13 millió dollárba 

kerülne számításai szerint. A művelet sikerének alapja a gyorsaság és az 

alacsony hőmérséklet. Két párhuzamosan dolgozó sebészcsapatnak kell 

megműtenie a két személyt, hogy ezzel is időt spóroljunk. Canavero szerint 

egyetlen óra áll rendelkezésre a fej eltávolításától a másik testhez való 

kapcsolásig. Eközben a fejet tíz Celsius-fok körüli hőmérsékletre kell hűteni, 

hogy lelassítsuk a bomlási folyamatokat. A testnek csak a gerinccsatornáját 

szabad hűteni, nehogy károsodjanak a szervek a hipotermiától. A feltárt 

gerincvelőt mikroszkóp alatt szabad csak átmetszeni, a szövetek későbbi 

helyes összekapcsolását megkönnyítendő az idegsebész színekkel való jelölést 

javasol. Az összeillesztésnél az artériákkal és vénákkal kell kezdeni, majd 

azonnal meg kell indítani a véráramlást a test és a fej között. Ezután 

következnek csak az idegek, a légcső, a nyelőcső és a többi. 

Ha egyáltalán értékelésre érdemesnek találjuk a felvetést, a megvizsgálandó 

morális kérdések szinte megválaszolhatatlanok. „Szerencsére” a rájuk adott 

válasznak a mi életünkben valószínűleg nem lesz gyakorlati jelentősége. Az 

idegsebészszakma szinte egyhangú véleménye szerint ugyanis – Canavero 

téziseivel ellentétben – a teljes fejátültetés ma még kivitelezhetetlen, és az sem 

látszik, hogy mikor válik megvalósíthatóvá. A korábban már idézett Jerry 

Silver így vélekedik: „Amiről [Canavero] beszél, az fényévekre van a 

valóságtól. Hogy vegyünk egy fejet, és megfelelő módon összekapcsoljuk az 
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idegpályáit a test nyakában található párjaikkal – nos, ez színtiszta 

fantazmagória. Már a kísérlet ma is etikátlan.” 

– A fejátültetés felvetése abból a szempontból érdekes, hogy reményt adhat 

azoknak, akik valamilyen okból kerekes székbe kényszerültek, hogy egyszer 

visszanyerhetik mozgásképességüket. Sajnos azonban jelentős technikai 

akadályok merülnek föl, ha véghez akarunk vinni egy ilyen műtétet. Az ereket, 

a nyelőcsövet és a légcsövet még össze lehet kapcsolni, de az idegeket már 

sokkal nehezebb – állítja Langer Róbert egyetemi tanár, az SE 

Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának igazgatója. – Még közel sincs 

tökéletes megoldás a megszakadt gerincvelő összekötésére. Természetesen 

nem is embereknél fogják ezt először véghezvinni, hanem kísérleti állatokon. 

Csak akkor lehet egyáltalán elgondolkodni azon, hogy emberen is 

megpróbálkozzunk hasonlóval, ha az állatokon már működik a technika. 

Langer Róbert elmondta, hogy a nagy, jól elkülöníthető idegek összevarrása 

már ma is lehetséges. Így tudják a sebészek a leszakadt végtagokat 

visszailleszteni a helyükre úgy, hogy azok aztán mozgathatók maradnak. Egy 

emlékezetes esetben egy bányásznak vágta le a karját a bányalift, a végtagot a 

beteggel együtt kórházba szállították, és ott visszavarrták neki. A bányász nem 

sokkal később már szénát hányt vasvillával. De az efféle baleseteknél 

úgynevezett autotranszplantációról beszélhetünk, tehát a saját végtagjukat 

kapják vissza az emberek. Ilyen esetben az átültetések legnagyobb veszélye, 

az idegen testként felismert szervek kilökődése nem okozhat bajt. 

– Az idegpályák műtétek után bizonyos fokig önmaguktól rehabilitálódnak. 

Például ha átvágjuk a has bőrében futó idegeket, azok néhány hónap alatt újra 

összenőnek, és megszűnik az érzékkiesés. De a gerincvelő, amelyben rengeteg 

idegpálya fut, már teljesen más dolog, ma még irreális azt gondolni, hogy 

ezeket egyenként össze tudjuk illeszteni – teszi hozzá Langer Róbert. – 

Mindezek miatt a felvetést ambiciózusnak, de egyértelműen utópisztikusnak 

látom. Azt azonban nem mondhatjuk meg, hogy ha nem két, akkor talán öt, 

ötven vagy száz év múlva válik megvalósíthatóvá. Az orvoslás történetében 

már számos olyan meglepetésszerű felfedezés született, amely hirtelen 

lehetővé tett olyan gyógymódokat, amelyek korábban elképzelhetetlennek 

tűntek. 

 

2013. augusztus 10. 
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Vállból swingelni 
 

 

 

Rózsa Csilla alig néhány hét alatt lett az egyik legismertebb magyar 

sportolónő. A tizenhat éves golfozó sorozatban végez helyezettként az 

európai, amerikai tornákon, és egyre valószínűbb, hogy nagykorúvá 

válásakor profinak szegődik. De milyen kilátásai vannak egy golfozónak 

Magyarországon? 

 

Hole in one, vagyis egy ütésből a lyukba. Ez a golfozók tökéletes eredménye, 

amikor rögtön a kezdőütésből betalálnak a lyukba. Ez nemcsak azért nehéz, 

mert a lyuk nagyon meszsze van, hanem mert ilyenkor még zászló is van 

benne, és rendszerint vissza is pattan róla a labda. Nehézsége és a ritkasága 

miatt a hole in one a nézők kedvence, a szponzorok pedig szívesen veszik ki 

részüket a betaláló versenyzők népszerűségéből. Sok versenyen arany Rolex 

órát vagy autót adnak egyetlen ilyen ütésért. A tinédzser Rózsa Csilla, bár ütött 

már hole in one-t, vélhetően nem igazán vágyik ilyen dicsőségre. Amatőr 

juniorként ugyanis nem fogadhat el ilyen drága jutalmat, csak ha azonnal, 

abban a pillanatban profinak áll. Egyelőre pedig nem akar hivatásos játékosnak 

szegődni. Ámbár visszautasítani egy Porschét vagy Mercedest talán rosszabb, 

mint meg sem nyerni. 

Csilla tehát még amatőr státusú játékos, ami tizenhat éves korát tekintve 

érthető. Amatőrként számos kedvezményhez juthat, például szabad kártyával 

indulhat olyan nagy versenyeken, ahová a profik csak nehéz kvalifikáció után 

kerülhetnek be. Viszont cserébe le kell mondania gyakorlatilag mindenféle 

anyagi jutalomról, amit játékáért kaphatna. Az ötszáz angol font fölötti 

pénzjutalmakat vissza kell utasítania. Belátható, hogy így nem fedezheti 

külföldi utazásainak költségét. Személyes szponzora sem lehet, bár a magyar 

juniorválogatott szponzorainak reklámjait viselnie kell ruháján, és az ő 

felszerelésükkel kell játszania. 

Pedig a támogatók vélhetően sorban állnak az ajtaja előtt. Az utóbbi 

hónapokban a sportsajtó ugyanis tele van Rózsa Csilla sorozatos sikereivel. 

Legutóbb a junior-Európa-bajnokságon lett negyedik úgy, hogy dobogót várt 

magától, így csalódott kicsit. Korábban az egyik golfszervezet az év junior 

játékosának választotta; angol, francia, dél-afrikai és amerikai versenyeken 

végzett az első tíz között. Az embernek Csilla eredményei hallatán az az érzése 

támadhat, hogy golfnemzet lettünk. Kérdés, mennyire reális érzet ez. 

– Rajtam kívül van egy-két játékosunk, akik kisebb tornákon indulnak, de a 

rangosabb bajnokságokra igen nehéz kijutni. Én a felnőtt női amatőr-
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világranglistán (ahol 3301 játékost rangsorolnak) jelenleg a 154. helyen állok, 

az európain pedig az 53. helyen. A junior korcsoportban nincs összesített 

világranglista, hanem a különböző golfszervezetek külön-külön vezetnek 

ranglistákat, és van olyan, amelyiket én vezetem – mondja Rózsa Csilla, akivel 

az óbudai Academy Golf Budapest klubházában beszélgetünk. – Az ütőerőm 

egyébként megegyezik a felnőtt profi nőkével, tehát ugyanolyan messze tudom 

ütni a labdát, mint ők. Viszont nem vagyok olyan stabil, nem bírom annyira a 

nyomást, és előfordul, hogy a verseny végét elizgulom. Meg kell birkózni azzal 

a gondolattal, hogy minden ütés több ezer pontot ér a világranglistán, profiként 

pedig több ezer dollárt. 

Hogy mekkora is ez az ütőerő? Nos, Rózsa Csilla 240-250 méterre képes 

eljuttatni a labdát egyetlen ütéssel. Így a hetvenkét ütésre „hitelesített” 

tizennyolc lyukas pályákat általában hetven-hetvenegy ütésből teljesíti. 

Amikor kérésünkre elüti a labdát az Academy golfklub pályájának kilences 

lyuka felé, akkor nem is a nőknek kijelölt helyről végzi el a kezdőütést, hanem 

vagy húsz méterrel hátrébb sétál, a férfiak elütőhelyéhez. A női játékosoktól 

elvárt távolság neki kényelmetlenül rövid, messzebb pedig egy tó van, folyton 

halászni kéne a labdáit. Alig telik el néhány perc, és már a lyukba is kerül a 

labda. Eközben Csilla háromszor ütött bele, viszont rengeteget gyalogolt. A 

golf testmozgásnak sem utolsó, még ha a golfozók nem is a szigorúan vett játék 

közben mozognak igazán. Amíg végigjátsszák a pálya mind a tizennyolc 

lyukát, vagy tíz kilométert gyalogolnak négy és fél óra alatt. Maga az ütés 

Csilla szerint egyáltalán nem egészséges, a profi játékosoknak „gyilkolja a 

testét”. Ebben nem különbözik a legtöbb élsporttól, amelyek korántsem az 

egészségmegőrzésről szólnak. Gyalogolnunk kellett nekünk is Csilla után, 

mert határozott kérésünk dacára sem vezethettük a klubház mellett parkoló 

golfautót. 

Csilla öt éve golfozik. Nyolcévesen próbálta ki a játékot, de akkor még 

várnia kellett három évet, amíg nyílt egy pálya elérhető közelségben a 

lakhelyüktől. Talán épp ez a golf szélesebb körben való terjedésének 

legnagyobb akadálya: nagy az infrastruktúra-igénye. Magyarán pálya kell 

hozzá. Persze a megszállottak próbálják űzni csarnokokban, fitnesztermekben, 

toronyházak tetején is, de azért az nem ugyanaz. Hazánkban jelenleg sincs tíz 

tizennyolc lyukas (verseny rendezésére alkalmas) golfpálya, Rózsa Csilla 

anyaklubja, a Royal Balaton Golf & Yacht Club pályája is másfél órányi 

autóútra van az otthonától. Mindez nem szegte kedvét, így csakhamar 

magántanuló lett, hogy többet tudjon edzeni. „Ha itthon vagyok, azért bejárok” 

– mondja a gimnáziumról, ahol most végezte a tizedik osztályt. Ez vélhetően 

viszonylag ritkán fordul elő, minthogy kora tavasztól kezdve szinte minden 

héten van versenye. A versenyszezon múltával a téli időszakot pedig 

Amerikában, rendszerint Floridában tölti, ahol egész évben golfszezon van. 
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A golf hazai terjedését az is nehezíti, hogy a többség „gazdag sportnak” 

könyvelte el, és erre a média is rásegít. Az Eurosporton szerdánként 

közvetítenek golfot egy műsorblokban két másik elit sporttal, a lovaglással és 

a vitorlázással. Persze az sem zárható ki, hogy sok hobbigolfozó éppen azért 

játszik, mert így a gazdag elit részének érezheti magát. Az ő kedvük talán 

éppen akkor menne el ettől a sporttól, ha tömegével lepnék el az átlagemberek 

a pályákat. 

– Amerikában minden sarkon golfpálya van. A család, amelynél 

tartózkodom, egy golfpálya közepén lakik. Kimehetek a hátsó kertbe, és ott 

van az ötös lyuk elütőhelye. Nem kell tehát órákat utazással tölteni, hogy 

golfozhassak – mondja Rózsa Csilla. – Persze nem titok, anyagi okai is vannak 

annak, hogy Amerikában többen játszanak, mint itthon. Az ottani 

átlagemberek anyagi lehetőségei a magyar gazdagokéival egyeznek meg. 

Egyébként ha szigorúan nézzük a költségeket, a golf nem tekinthető drága 

sportnak. Az éves junior-pályabérletek úgy hatvanezer forintnál kezdődnek, a 

felnőttekéi valamivel drágábbak. Egy kezdő ütőkészletet már negyven-ötven 

ezer forintért is vehetünk. Ehhez képest emberek tömegei költenek akár több 

százezer forintot minden évben síelésre. 

Természetesen ha komolyabban vesszük a játékot, és a pénztárcánk is 

megengedi, vagyonokat költhetünk a felszerelésre, az egzotikus pályák belépti 

díjára, utazásokra. Az éljátékosok – így Csilla – már nem vásárolhatják meg 

felszerelésüket a sportszerboltokban, hiszen minden elemüket személyesen 

nekik készítik. Az ütők nyelét és fejét a játékos képességeinek, igényeinek 

megfelelően válogatják össze, és még a labdák sem ugyanolyanok. Mindenki 

a saját labdájával játszik, amelyek különbözhetnek egymástól súlyukban, 

keménységükben, rugalmasságukban. 

Tizenhat éves létére Rózsa Csilla tehát szépen halad a nemzetközi ismertség 

felé, amely adott esetben alapot biztosíthat egy sikeres – és korántsem 

utolsósorban jövedelmező – professzionális golfkarrierhez. Jelenleg Csilla 

versenyei még csak viszik a pénzt, a költségeket jórészt a családja fedezi. Így 

édesanyját kérdeztük a kívánatosnak tekintett jövőről, Csilla egzisztenciális 

kilátásairól. 

– Az a legfőbb célunk most, hogy Csilla megvalósíthassa álmát, és minél 

jobb versenyzővé váljon. Nem foglalkozunk a jövőbeni pénzkereseti 

lehetőségekkel, csak az a fontos, hogy jól érezze magát abban, amit csinál, és 

megtalálja benne a boldogságot. Még nagyon hosszú út áll előtte, de sok 

szakértő szerint képességei alapján a világ élvonalához tartozik – kezdi 

édesanyja a kissé kidolgozottnak tűnő választ. Amikor azonban láthatóan 

elégedetlenek vagyunk ezzel, közvetlenebb hangvételben folytatja. – 

Természetesen az lenne az ideális, ha Csilla megélhetne abból, amit szeret 

csinálni, tehát a golfból, ezért, ha profi lesz, a bevételek is fontossá válnak. 

Ehhez nem feltétlenül kell a legjobbnak lennie a legjobbak között. Rengeteg 
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profi golfozó van, és a nemzetközi élvonalba tartozó játékosok játékereje 

nagyjából egy szinten mozog. Közülük viszonylag kevesen vannak, akik csak 

a pénzjutalmakból és a szponzorpénzekből élnek. A legtöbb játékos oktatóként 

is működik, így szerzi jövedelme nagy részét. 

Csilla valóban alkalmas lehet golfedzőnek. Az Academy-golfpálya fedett 

gyakorló elütőhelyein két perc alatt megtanította nekem, hogyan kell odaállni 

a labdához, megfogni az ütőt, hogyan kell előrehajolni, roggyantani a 

lábammal, és vállból fordulva elütni a labdát (szaknyelven swingelni). Ha 

esetleg az oktatás ellenére sem leszek sikeres játékos, az nem feltétlenül az ő 

hibája. De vajon ő hogyan képzeli el élete elkövetkező éveit? 

– A jövőre vonatkozóan több tervem is van, de mindegyik a golffal 

kapcsolatos. Ha a következő két évben jól megy a játék, tizennyolc évesen 

megpróbálom a profi karriert, és az egyetemet nem erőltetem egyelőre. Ha nem 

megy annyira, akkor sportösztöndíjjal beiratkozom egy amerikai egyetemre, 

ott fogok golfozni amatőr szinten, és négy év után profinak állni több 

tapasztalattal és érettséggel – mondja. – Profinak állni azért is megérné, mert a 

2016-os Rio de Janeiró-i olimpián újra lesz golf, ahová a profi ranglistáról lehet 

bekerülni.  

 

2013. augusztus 10. 
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Nem örök zöld 
 

 

 

A Keszthelyi-hegység nagy részén elpusztultak a fák. A két évvel ezelőtt 

tomboló aszály és forróság következtében kiszáradtak a feketefenyők. 

Most az erdészet kivágja őket, évtizedekre lekopaszítva a balatoni látkép 

jelentős részét. Öröm az ürömben: a feketefenyők pusztulását kevés 

szakember bánja. 

 

Negyvenegy Celsius-fokot mutat a Volkswagen Amarok terepjáró hőmérője, 

amikor Szakács Istvánnal, a Bakonyerdő Zrt. keszthelyi erdészeti 

igazgatójával a gyenesdiási Nagy-mező fölött épített Berzsenyi-kilátó felé 

tartunk. Az erdészeti földút egyben turistaút is, bár ekkora hőségben alig 

vannak túrázók. Az erdőjárók joggal neheztelnek a természet csendjét nagy 

teljesítményű motorokkal felverőkre, legyenek azok quadosok vagy 

krosszmotorosok. Az erdészeti terepjáró azonban nem az értelmetlen 

szórakozás miatt mássza meg a kaptatókat. 

A nemrég felújított kilátó nyújtotta magaslatról nyilvánvalóvá válik a 

Bakonyerdő Zrt. és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park közös tájékoztatóján a 

minap bejelentett kényszerű és tömeges fakivágás szükségessége. Amerre a 

szem ellát, vörösbarna erdőfoltokat látni. Noha a felületes szemlélőnek talán 

nem is akad meg a tekintete a vöröslő lombokon – gondolhatja azt is, hogy ott 

ilyen színű fák nőnek –, valójában a fák halálát jelzi a színváltozás. A tömeges 

pusztulás fő áldozatai a feketefenyők. Az általános vélekedés szerint a tűlevelű 

fák, így a feketefenyők általában jól bírják a szárazságot, ez nem minden 

esetben igaz. A feketefenyő nem őshonos hazánkban, így a mi klímánk még 

normális esetben is idegen számára. Különös igaz ez akkor, amikor évek óta a 

szokásos csapadékmennyiség töredéke esik, a hőmérséklet pedig szinte évente 

dönti meg a korábbi rekordot. 

– Erdészetünk területe 11 ezer hektár körüli, és ebből mintegy négyezer 

hektárt érint a fapusztulás, ami a Keszthelyi-hegység kétharmada. Az 

elpusztult famennyiség százezer köbméter térfogatú. A pusztulás oka főként a 

tavalyelőtti példátlanul súlyos aszály és a kiszáradás következtében védtelenné 

vált fák gombás megbetegedése. Ezt támasztják alá a Bakonyerdő Zrt. 

megbízásából az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársai által készített 

tanulmány megállapításai – mutatja Szakács István a kiszáradt erdőfoltokat 

szerte a Keszthelyi-hegység területén a Berzsenyi-kilátó tetejéről. – A két 

évvel ezelőtti aszály olyan mértékű volt, hogy aki akkor augusztus első felében 

erre járt, azt láthatta, hogy a környező, déli kitettségű dolomiton növő erdők – 

fenyők és lombos állományúak egyaránt – teljesen bevörösödtek, sőt le is 
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hullottak a leveleik. Már tavaly elrendelte az erdészeti hatóság az elpusztult 

állományok kényszerű kitermelését. Akkor még úgy tűnt, hogy mindez 

nyolcszáz hektárt érint, de az idén kiderült, hogy a folyamat nem állt meg, és 

már ötször ekkora területen száradtak ki a fák. 

A terepjáróval fölhajtva a hegyoldalba a völgyben elhagyott vagy még 

működő dolomitbányák tájcsúfító sebhelyeit látjuk. Az erdészeti út mentén 

kísérőm néhány meglehetősen fiatalnak tűnő, talán öt méter magas fát mutat. 

A talaj gyenge termőképességére és az erdő megújulásának lassúságára 

jellemző, hogy ezek a fák már húszévesek. Följebb motoros fűrész hangja 

hallatszik. Arrafelé tartunk, az út jó részét már nem földúton, hanem a fák 

között szlalomozva kell megtennünk. Tombol a hőség, nem csoda, hogy kevés 

favágó vállalja el a felkínált munkát. Végül rátalálunk az egyik négyfős 

brigádra. Szakács István szerint tucatjával dolgoznak hasonló munkások szerte 

a hegység területén. Ők még kézzel, pontosabban motoros fűrésszel döntik és 

darabolják a fenyőket, ami igen fáradságos és hoszszadalmas munka. A feladat 

gyors befejezését az sem segíti, hogy szinte nincs laikus, aki valamilyen okból 

ne kritizálná a munkájukat. Minthogy sokaknak nem is tűnik föl, hogy a fák 

kiszáradtak, hajlamosak profitéhséggel vádolni az erdészetet, mások a 

Keszthelyi-hegység balatoni látképét féltik a lekopaszítástól. De olyanok is 

akadnak, akiket a motoros fűrészek berregése zavar. 

– Hogyan kerültek ide a feketefenyők, amelyek most láthatóan feladják a 

megmaradásért folytatott harcot? 

– A feketefenyőt először a Festetics család telepítette ide az 1860-as 

években a legeltetés következtében kopárrá lett területek visszaerdősítésének 

céljával. Telepítésének második hulláma a múlt század ötvenes éveiben 

kezdődött, amikor is az akkori erdészeti politika általános célként határozta 

meg a fenyvesítést – mondja Szakács István. – A nagyon gyenge záródású 

erdők helyére is fenyőt telepítettek. A fenyő nem idevaló, de annyi szerepe 

volt, hogy megkötötte a talajt, elkezdődhetett bizonyos mértékű talajfejlődés, 

és megkapaszkodhattak az eredetileg őshonos virágos kőrises, molyhos tölgyes 

állományok. Van, ahol már most megjelentek ezek a fafajok a fenyők között, 

máshova csak a fenyők eltávolítása után települnek be. Ahol már van a fenyők 

között lombos állomány is, az összes fenyőt kivágjuk, ahol még nincs, ott csak 

az elhalt fenyőket, hogy maradjanak a területen élő fák. Fel kell készülnünk 

arra, hogy ötven-száz év is eltelhet, mire az elhalt fenyők helyén többé-kevésbé 

záródott lombos erdő nő. 

Ahogy egy másik helyszín felé tartunk, ahol szintén vágják ki a fákat, az 

igazgató leállítja a Volkswagent az út szélén, és egy bozótosnak tűnő útszéli 

területre mutat. Ott három hete vágták ki a bálványfákat géppel, gyakorlatilag 

az összest, a talaj felszínéig. Ehhez képest ottjártunkkor már vagy hetven 

centiméteresre nőttek az alig háromhetes bálványfacsemeték, mintegy 

demonstrálva az invazív (külföldről az őshonos növények kárára betelepülő) 
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fajok jelentette veszélyt. Ezek általában sokkal jobban ellenállnak a változó, 

kiszámíthatatlan környezet viszontagságainak. Ha magukra hagynánk az 

extrém időjárás következtében sérült vegetációjú területeket, a szakember 

szerint szinte biztos, hogy a korábbi növényzet helyén sokkal szegényesebb, 

egy-egy domináns faj uralta vegetáció jönne létre. 

Most kezdődött tehát az elhalt fenyők eltávolítása a Keszthelyi-hegység 

nagy részén, de a feladat nagyságára jellemző, hogy az igazgató abban sem 

biztos, végeznek-e jövőre a munkával. Pedig nemcsak motoros 

kézifűrészekkel aprítják a fát, hanem favágó gépek, idegen nevükön 

harvesterek is segítik a munkájukat. Ezek olyan markológépek, amelyeknek a 

markolókanala helyére a favágás minden munkafázisát elvégző 

alkalmatosságot szereltek. 

– Úgy tűnik, hogy eddig a meglévő fenyők fele száradt ki és halt el. Sajnos 

azonban egyáltalán nem lehetünk biztosak benne, hogy itt megáll a pusztulás, 

hiszen most is forróság és aszály tombol, a déli lejtőkön bőven 38 fok fölött 

van a hőmérséklet. A kitermelés július végén kezdődhetett, mert a 

természetvédelmi korlátozások miatt a favágással le kellett állnunk március 

végén, és most is csak különleges engedéllyel láthattunk neki – folytatja 

Szakács István. – Vannak olyan helyszínek is, ahonnan csak kötélpályával 

lehetne „letermelni” a faanyagot, de az ország egyetlen efféle eszközöket 

alkalmazó favágóbrigádja inkább Tirolban dolgozik az itteni munkabér 

sokszorosáért. Mi köbméterre fizetjük a favágókat, de alig egy-két ezer forint 

nyereséggel tudjuk értékesíteni a fát a papírgyáraknak és a hőerőműveknek. Ez 

a kis nyereség is csak látszólagos, mert elviszik a költségek. 

A Keszthelyi-hegység teljes növényvilágát alapjaiban megváltoztató 

vállalkozás messzemenő természetvédelmi jelentőséggel bír, nem csoda hát, 

hogy a területileg illetékes nemzeti park is részt vesz benne. A szerepéről 

kérdeztük Puskás Zoltánt, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatóját. 

– A fapusztulás alapvetően erdészeti kérdés, de a Keszthelyi-hegységgel 

mint védelmet élvező területtel természetes módon a nemzeti park is 

foglalkozik. Már csak azért is, mert a területen elpusztult fák jelentős része 

feketefenyő, amely természetvédelmi szempontból idegenhonosnak számít, 

hiszen erőszakos erdősítés során telepítették be. Így a térség vegetációjának 

átalakulása beleillik a hosszú távú természetvédelmi célokba, amelyeknek 

része a feketefenyő lecserélése – magyarázza Puskás. – Eredetileg persze nem 

ilyen drasztikus, egyszeri beavatkozással terveztük végrehajtani a fafajok 

cseréjét, hanem fokozatosan. Célunk az eredeti állapot visszaállítása, így nem 

erdősítjük a teljes területet. Sohasem volt ugyanis a Keszthelyi-hegység 

területén tökéletesen zárt erdő, az eredetileg is gyepes, sziklás társulások 

visszaállítása ugyanolyan fontos feladat, mint az őshonos fafajok telepítése. 

Noha a természetvédelmi szakember bajosan örülhet a szélsőséges időjárás 

miatt bekövetkező növénypusztulásnak, nem feltétlenül kell siratnunk a 
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feketefenyőt, hiszen tömeges kiszáradása akár kívánatos folyamatokat is 

felgyorsíthat. Mégis mit vétett ez a fa, amivel kivívta a (sokszor az erdészekkel 

is szembeszegülő) növényökológusok egyöntetű utálatát? 

– Feketefenyő-parázson sült muflon: ez az ökológusok kedvenc csemegéje, 

ugyanis a legkártékonyabb betelepített fajok együttes pusztulásával jár. És 

valóban, amikor a botanikus idegen, betelepített növényfajokkal kerül szembe, 

egyből a kiirtásukra gondol. Az az általános baj az efféle betelepítésekkel, 

hogy a komplex gondolkodás teljes hiányáról árulkodnak. Van egy probléma, 

például a kopár, gyenge talajú térségek léte a Keszthelyi-hegységben, avagy a 

behurcolt üregi nyulak túlszaporodása Ausztráliában. Erre betelepítünk egy 

másik fajt, amely elvileg megoldhatja az eredeti gondot, de létrehoz egy 

másikat. Aztán újabb fajt telepítünk be, és így tovább a végtelenségig – fakad 

ki kérdésünkre Rédei Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai 

Kutatóközpontja Ökológiai és Botanikai Intézetének munkatársa. – A 

feketefenyőt olyan helyekre telepítették a múltban, illetve telepítik jelenleg is, 

ahol őshonos magyar növénytársulások is élhetnének. Így nagyobb lehetne a 

biodiverzitás, és sok értékes, ritka, csak hazánkra jellemző endemikus 

[bennszülött] és reliktum [letűnt földtörténeti korokból megmaradt] növény- 

és állatfaj élhetne bennük. Például fenyvesítéssel pusztították el a fokozottan 

védett pilisi len élőhelyének jelentős részét. 

A botanikus szerint a feketefenyő nem igazolta a tőle várt gazdasági 

előnyöket sem. Faanyagként olyan silány minőségű és gyenge hozamú, hogy 

a gázolajat sem éri meg, amellyel a kivágott fáért felmennek a hegyre a 

teherautók. Emellett nagy hátránya, hogy gyantatartalma miatt rendkívül 

tűzveszélyesek a kiszáradt, elhalt törzsek és még inkább a talajt vastagon 

borító, le nem bomló száraz tűavar. A Keszthelyi-hegységben is gyakoriak a 

kisebb-nagyobb erdőtüzek, a szintén nagy területeken fenyvesített 

Kiskunságban szinte minden nyáron pusztít erdőtűz. A klíma melegedésével 

és egyre szárazabbá válásával ezek még gyakoribbak és pusztítóbbak lesznek. 

Szakács István az avart megbontva mutatta is, hogy milyen porhanyós a 

feketefenyves erdő talaja, a lehullt, majd lángra lobbant tűlevelek még napok 

múltán is izzanak, újabb és újabb tűzfészkeket képezve. 

Vélhetően rövid időn belül eltűnik a feketefenyő a Keszthelyi-hegység nagy 

részéről. Korántsem egyértelmű azonban, hogy mi történik aztán. Noha 

valóban örömteli lenne látni az egykor őshonos lombos fák visszatelepülését, 

a terület talajtani és éghajlati viszonyai nemigen javulnak (sőt könnyen 

romolhatnak), így nem lesz egyszerű dolguk a molyhos tölgyeknek és a virágos 

kőriseknek. 

– A szakirodalomban egyre több olyan kutatási eredmény jelenik meg, 

amelyek azt mutatják, hogy ilyen helyzetekben az őshonos növénytársulás 

tökéletesen soha vagy legalábbis nagyon hosszú idő alatt tud visszatelepülni. 

Ez óvatosságra kellene hogy intse a természeti környezetet gátlástalanul 
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használó, átalakító emberiséget. Várhatóan az eredeti dolomitsziklagyep-

társulások szegényesebb formái jönnek létre, kevesebb fajjal, amelyek közül 

éppen a ritkaságok hiányoznak majd – hűti le a kedélyeket Rédei Tamás. – 

Közvetlenül a fenyves pusztulása után egyéves gyomok jelennek meg a 

területen, majd elég gyorsan lepusztul a talaj. Így dolomitkopárok jönnek létre, 

ezt pedig nagyon kevés faj bírja, még a gyomok sem igazán. De nem feltétlenül 

baj, ha nem lesz erdő mindenhol. Sok erdész gondolkodik úgy, hogy mindenütt 

erdőnek kell lennie. Holott Magyarország nagy része növényföldrajzi 

szempontból az erdős sztyepp zónában helyezkedik el, így teljesen normális, 

hogy nem mindenhol alakul ki zárt erdő. Bennszülött növényfajaink szinte 

mind a természetes gyeptársulásokban alakultak ki, bizonyítva ezen élőhelyek 

folyamatos jelenlétét a Kárpát-medencében. Nem látom be, hogy egy 

egyedülálló fajoknak otthont adó sziklagyep miért lenne csúnyább vagy 

kevésbé értékes, mint egy gazdaságilag amúgy sem hasznosítható erdő. 

Ráadásul ezek a természetközeli gyeptársulások maguktól, ingyen alakulnak 

ki, önfenntartók és nem tűzveszélyesek.  

 

2013. augusztus 31. 
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Felszabadítás tűzzel-vassal 
 

 

 

Országosan ismertté vált a 269 Life elnevezésű állatvédő mozgalom, 

méghozzá az után, hogy aktivistái a rendőrségi tiltás ellenére a 269-es 

számot bélyegezték egymás bőrébe a haszonállatok tartása elleni 

tiltakozásul. A mozgalom egyik, ugyancsak megbillogozott tagjával 

beszélgettünk motivációikról. 

 

Drámai zene, félhomály, lefogott emberek, gázégővel feltüzesített billog. 

Nagyjából ebből áll a 269 Life mozgalom interneten közzétett videója, amelyet 

a közvágóhídnál tartott csoportos billogozásról készítettek. Az aktivistáknak 

láthatóan fáj az égetés. Bár eksztatikus állapotban vannak, vagy három 

embernek kell lefognia mindannyiukat, hogy ne rántsák el odatartott 

testrészeiket a forróság pillanatában (egyikük így is megmozdul, és a számból 

csak felismerhetetlen seb marad). Főként fiatalok, de van közöttük egy idős úr 

is. A férfiak a mellkasukra kérik a jelet, a nők inkább a karjuk belső oldalára. 

Miért? 

– Mi, vegánok [a vegánok semmilyen állati eredetű táplálékot nem 

fogyasztanak, és állati eredetű ruhadarabokat sem viselnek] úgy gondoljuk, 

hogy a haszonállatnak titulált állatok a legelnyomottabbak, hiszen 

kizsákmányolják, rettenetes körülmények között tartják őket fogva – 

fogalmazott lapunknak Sulyok Csillag, a 269 Life aktivistája. Példának hozza 

fel a szarvasmarhát, amely háztáji körülmények között akár húsz évig is 

élhetne, „a nagyüzemi tartás következtében azonban négy év alatt 

kizsigerelik”, és amint érezhetően csökken a tejhozama, vágóhídra viszik. 

Mesterséges adalékanyagokkal feldúsított táplálékkal etetik, és folyamatos 

hormoninjekciókkal késztetik tejelésre. – A célunk tehát a haszonállatok 

felszabadítása, mert szerintünk ez a gyakorlat semmiben sem különbözik a 

rabszolgatartástól, az arab nők jogfosztottságától, a kislányok afrikai 

törzseknél megszokott megcsonkításától vagy a kínaiak kutyaevési szokásaitól 

– érvel az aktivista. 

A haszonállatok „felszabadításán” a 269 Life nem azonnali szabadon 

engedésüket érti. Ehelyett aktivistáik azt igyekeznek elérni, hogy az emberek 

gondolkodásmódja változzon, ne akarjanak többé állati eredetű ételeket enni, 

és így az állattartás is értelmetlenné válna. 

A 269 Life mozgalom tavaly indult el Izraelből, ahol az első billogozásos 

tiltakozó akciót tartották. Azóta számos más országban is létrejöttek helyi 

csoportok, a szervezet viszont bejegyzett egyesületként mind a mai napig nem 
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létezik. Így a tagok és a tagszervezetek pontos számát sem lehet tudni. (A 269-

es szám egy ismeretlen borjú száma – a mozgalom számára a világ összes 

haszonállatát szimbolizálja.) 

A mozgalom célkitűzései, talán nem meglepő módon, a vegán életformát 

követő emberek körében váltak igazán népszerűvé. Megkérdeztük, hogy az 

állatokat evő ragadozó állatok életmódját is elutasítják-e. A válaszuk erre a 

problémára az, hogy míg a ragadozók a húsevésre születtek, az ember nem, 

csak az általa feltalált eszközökkel képes erre, és szerintük bélrendszerünk is 

nehezen birkózik meg a hús megemésztésével. 

Sulyok Csillag kifejtette, hogy ők még gyermekeknek sem adnának állati 

eredetű táplálékot. 

– Semmilyen állati eredetű termék megevését nem tartjuk elfogadhatónak. 

Az állatokat és az embert azonos jogok illetik meg. Ahogy az ember szabadnak 

születik, úgy az állatoknak is szabadoknak kellene lenniük. Ahogy az én férjem 

sem vághatja le időről időre a hajam, hogy eladja, úgy az állatok szőrét, tejét 

sem vehetjük el tőlük – érvel. 

Elképzeléseik népszerűsítésére a billogozást gondolták a legmegfelelőbb 

figyelemfelkeltő eszköznek. 

– A billog égette seb most, hetekkel az akció után kezd fájdogálni. Akkor, 

abban a pillanatban nem volt fájdalmas, hiszen felkészültünk rá – mondja 

Sulyok Csillag. – Az állatok viszont nem számíthatnak a billogozásra, és az 

embereket nem is érdekli, hogy ők mit éreznek eközben. Azt szerettük volna 

ezzel kifejezni, hogy velünk, emberekkel is megtehetnék ugyanezt. 

Sok gondolat hangzott el, amelyek legalábbis furcsának tűnnek, ezért az 

interjú után igyekeztünk tételesen megvizsgálni ezek igazságtartalmát. 

Minthogy a mozgalom főként a haszonállatok, azon belül is a szarvasmarhák 

„felszabadításával” foglalkozik, elsőként nézzük, hogyan is bánunk a 

tehenekkel! 

Kétségtelen, hogy a nagyüzemi állattartásnak és élelmiszer-feldolgozásnak 

léteznek olyan tömeges módozataik, amelyek elsősorban a termelékenységet 

tartják szem előtt, és nemcsak hogy szenvedést okoznak az állatnak, de 

megnövelik az élelmiszer-biztonsági problémák előfordulásának kockázatát is. 

Ám a nagyüzemi állattartás nem feltétlenül jelenti az elrettentő körülmények 

között való állattartást. 

– Az állat tenyésztőjének, tulajdonosának nem érdeke az állatot kínozni. A 

tenyésztő az állat tartásából él, az állat pedig gondoskodást igényel. Ezt a 

gondoskodást a termelésével „hálálja meg” – válaszolta kérdésünkre Mikóné 

Jónás Edit, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara 

Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetének munkatársa. – A nem 

megfelelő környezeti feltételekre az állatok termeléscsökkenéssel reagálnak. 

Emellett azonban az állatok mesterséges környezetben tartásával bizonyos 

mértékben korlátozzuk szabadságukat, viselkedésüket. Viszont biztosítjuk 
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számukra az állandó táplálékot, a környezeti viszontagságoktól való védelmet, 

megbetegedés esetén gyógykezeljük őket. Hiányosságok természetesen 

mindenhol akadhatnak, ezek esetenként a nem megfelelő szakértelem, esetleg 

a tudatlanság következményei. Az állat igényei nem biztos, hogy megegyeznek 

(sőt biztosan nem egyeznek meg) az ember igényeivel, mégis törekednünk kell 

az ideális körülmények, a minél kedvezőbb életfeltételek és a komfortérzet 

kialakítására. 

A nagyüzemekben tartott állatok „kizsigereléséről” Jónás Edit megjegyezte, 

hogy az állatok biológiailag lehetséges életkorukat ritkán érik el nagyüzemi 

körülmények között. Ez elsősorban gazdasági kérdés. Azokat az egyedeket, 

amelyeknek a termelése nem megfelelő, valóban leselejtezik, és a vágóhídra 

kerülnek. A húsukért tartott állatokat (nálunk főleg a sertést és a baromfit) a 

hizlalási időszak végén természetesen levágják. A tejtermelő szarvasmarhák 

telepein mégsem ritka a tizennégy-tizenöt éves, sőt idősebb állatok jelenléte 

sem. 

– Hozamfokozásra, termelésjavításra, a növekedés serkentésére tilos 

hormonkészítményt alkalmazni. Hormontartalmú készítmény csupán 

gyógyászati célból, szaporodásbiológiai problémák esetén alkalmazható – 

folytatta Jónás Edit. – Az állat megjelölésénél az állat számára a legkisebb 

fájdalommal járó megoldást kell alkalmazni, szarvasmarha-állományokban 

pedig a kötelezően használatos egyedi jelölési mód a füljelző alkalmazása [és 

nem a billogozás]. 

A 269 Life mozgalom célkitűzései között fontos helyen szerepel a 

veganizmus elterjesztése. De valóban szerencsés, ha minden állati eredetű 

táplálékot elutasítunk? 

– A vegán táplálkozás következtében biztosan hiányállapotok alakulnak ki 

a szervezetben – nyilatkozta lapunknak Antal Emese dietetikus, szociológus. 

– Zsírsav- és vashiány léphet föl, a B12- és a D-vitamin, illetve a kalcium 

szintje is kórosan alacsony lehet. Ebből következően csontképzési zavarok, 

vérszegénység jelentkezhet. Ha a gyerekeket táplálják a vegán elvek szerint, 

az ő fejlődésük lassulhat, kognitív [gondolkodásbeli] képességeik 

elmaradhatnak az átlagtól. Emiatt a vegán táplálkozás a rizikócsoportba 

tartozóknak, tehát a gyerekeknek, a várandósoknak és az időseknek abszolút 

nem ajánlott. Ezzel ellentétben az úgynevezett lakto-ovo vegetáriánusoknál 

(akik tejtermékeket és tojást is fogyasztanak) nem feltétlenül alakulnak ki 

hiányállapotok. Meg kell jegyeznünk, hogy azoknál, akik főként növényi 

eredetű táplálékot fogyasztanak (mérsékelt állati élelem mellett), kisebb 

arányban fordul elő elhízás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri 

megbetegedések, székrekedés, epe- és vesekő. A jelenlegi ajánlások alapján 

napi fél kilogramm zöldséget és gyümölcsöt mindenkinek el kellene 

fogyasztania, miközben a felvett energiamennyiség harminc százalékát kellene 

zsiradékból fedezni. 
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Amint a dietetikus is elmondta, a főként növényi alapú táplálkozás 

mindenképpen ajánlatos, amelyet olyan hatalmas tömegeket vizsgáló 

epidemiológiai felmérések is bizonyítanak, amelyek eredményeit mára az 

orvosok nagy többsége is elfogadott. Ez még akkor is így van, ha az állatvédő 

aktivista által említett evolúciós érvek nem feltétlenül állják ki a 

tudományosság próbáját. 

Annak az „ellenérvnek”, miszerint az ember a fogaival képtelen eltépni a 

nyers húst, pedig nagyjából annyi értelme van, mintha azt mondanánk, hogy 

csak a trópusokon van jogunk élni, mert bunda híján, ruházat nélkül északon 

megfagynánk. 

Az emberi táplálkozás evolúciójával és az ember legközelebbi rokonainak 

étrendjével kapcsolatos állítások sem felelnek meg a tudományos tényeknek. 

– Bár tényleg vannak kizárólag növényi eredetű táplálékot fogyasztó 

majmok (többek között a gorillák, egyes cerkóffélék és az újvilági majmok 

jelentős része), a legközelebbi rokonunknak vélt csimpánzra ez egyáltalán nem 

igaz. A csimpánzok ugyanis a valóban jelentős menynyiségben elfogyasztott 

növényi táplálék mellett rendszeresen esznek húst. Előszeretettel vadásznak 

kisebb majmokra, de más állati fehérjét, például termeszeket is szívesen 

fogyasztanak – tájékoztatott Hajdu Tamás, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem embertani tanszékének munkatársa. – A modern Homo 

sapiens a növényi táplálék mellett szintén előszeretettel fogyasztott húst már 

több tízezer évvel ezelőtt is, és ez a jóval korábbi rokon fajoknál is így lehetett. 

Elég csak arra gondolni, hogy a mamutok és az észak-amerikai masztodonok 

kihalásához a jelentős éghajlatváltozással együtt valószínűleg a kíméletlen 

vadászat révén erőteljesen hozzájárult az ember is. De a korábban élt 

emberelődökről, akár a Homo heidelbergensisről, akár a Homo erectusról is 

elmondható, hogy egyértelműen evett húst a növényi eredetű táplálék mellett. 

 

2013. szeptember 28. 
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Kötelező immunitás 
 

 

 

Jövőre kötelezővé válik a pneumococcusbaktérium elleni védőoltás. Noha 

a vakcinát eddig is megkapta a kisgyermekek óriási többsége, a 

járványügyi szakemberek szerint épp azok nem, akik a leginkább 

rászorulnának. Bár a szer olyan betegségeket előz meg, amelyek sok babát 

megölnek évről évre, az ügyben mégis az oltásellenes szervezetek a 

leghangosabbak. 

 

Korlátozza a szülőket az oltási rendszer – szinte ez az első cikk a találati 

listában, ha rákeres az ember a pneumococcus elleni védőoltásra az interneten. 

A sajtóban megjelent tudósítások jelentős része teret ad az úgynevezett 

oltáskritikus szervezetek képviselőinek (talán abból a helytelenül értelmezett 

megfontolásból, hogy mindig meg kell szólaltatni az összes felet – függetlenül 

azok szellemi színvonalától). Az oltásellenesek aztán persze előadják könnyen 

értelmezhető, de ezerszer cáfolt vádjaikat az oltások ellen. A cáfolatok 

azonban mintha hatástalanok lennének, meg sem hallják őket azok a szülők, 

akik szinte vallásszerűen hisznek az oltások gonoszságában. Eközben 

természetesen érthető a szülők elvárása, hogy pontos tájékoztatást kapjanak a 

választható, különösen pedig a kötelező védőoltások céljairól és esetleges 

mellékhatásairól. Mert természetesen nem létezik olyan orvosi beavatkozás, 

amely nem járhat mellékhatással, a kérdés azonban az, hogy az oltás vagy az 

oltás elmaradása veszélyesebb az emberre és az egész társadalomra. 

Mi is a pneumococcus, amely ellen hamarosan kötelezővé válik a védőoltás 

(amelyet egyébként a gyerekek kilencvenöt százaléka eddig is megkapott)? 

– A Streptococcus pneumoniae (más néven pneumococcus) baktérium 

bárkit megfertőzhet, de leginkább a csecsemőkre és az ötven év feletti 

emberekre veszélyes – nyilatkozta lapunknak Balogh Lídia, a Semmelweis 

Egyetem I. Számú Gyermekgyógyászati Klinikája csecsemőosztályának egyik 

vezetője, a klinika oltási felelőse. – Ahogy a neve is mutatja, legfőképp 

tüdőgyulladást tud okozni (az agyhártya- és a középfülgyulladás mellett), 

méghozzá talán a legveszélyesebb tüdőgyulladást a sok közül. Újszülötteknél 

emellett szepszist, vérmérgezést is okozhat. Ez azt jelenti, hogy a baktérium, 

bekerülve a véráramba és eljutva a szervezet minden részébe, gyakorlatilag 

bármely szervet károsíthatja. 

A doktornő tájékoztatása szerint évente hetven-nyolcvan 

pneumococcusfertőzéses esetet jelentenek, amelyek huszonöt-harminc 

százaléka halálos kimenetelű. A fertőzések nyolcvan százaléka időseknél 
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alakul ki, öt évnél fiatalabb gyerekeknél az utóbbi két évben kilencvenöt esetet 

bizonyítottak. 

Különösen veszélyes tehát a csecsemők pneumococcus okozta gennyes 

agyhártyagyulladása, amely gyakran halálos (ilyen kimenetelű a teljes 

lakosság körében minden harmadik esetben az Országos Epidemiológiai 

Központ adatai szerint), illetve maradandó károsodással jár, ami miatt a beteg 

egész életében értelmi fogyatékos vagy mozgássérült maradhat. Az okozott 

megbetegedések gyakran olyan gyors lefolyásúak, hogy még az 

antibiotikumos kezelés megkezdése előtt meghal a beteg. Mindezt megelőzheti 

a pneumococcus elleni védőoltás. 

– Két, négy és tizenöt hónapos korban kapják meg a csecsemők a 

pneumococcus elleni oltást, amely eddig nem volt kötelező, de ingyen 

választható volt – folytatja Balogh Lídia. – Pneumococcus ellen beoltott 

gyermek nem betegszik meg. Sajnos a gyermekorvosok és a védőnők egy 

része, talán öt-tíz százaléka azonban nem ajánlja a szülőknek, mondván, nincs 

szükség olyan sok védőoltásra, és ami nem kötelező, azt nem is érdemes 

beadni. Ezért lesz hasznos, hogy kötelezővé válik. 

Továbbra is kérdés azonban, hogy miért fontos kötelezővé tenni egy olyan 

védőoltást, amelyet – amióta ingyenes – a szülők többsége egyébként is beadat 

gyermekének. 

– Noha a két éven aluli gyermekek pneumococcus elleni átoltottsága 

valóban kilencvenöt százalékos, de a felmérések szerint éppen a 

legrászorultabb gyermekek nem jutottak hozzá eddig az oltáshoz – mondja 

Ócsai Lajos, az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal járványügyi főosztályának 

vezetője. – A legrászorultabbak a rossz szociális helyzetű családokba születő 

gyermekek. Náluk egyébként is magas a koraszülöttségi ráta, amely tovább 

növeli a pneumococcusfertőzésre való érzékenységet. Bár a vakcina 2008 óta 

ingyenes, ezek a gyermekek többségükben mégsem kapták meg eddig. Például 

Borsod vagy Szabolcs-Szatmár megyében nem éri el a kilencvenöt százalékot 

az átoltottság. 

Nehéz megbecsülni, hány esetben okoz megbetegedést a pneumococcus a 

gyermekeknél, mert a középfülgyulladást (amely akár egész életre szóló 

süketséggel is végződhet), illetve a tüdőgyulladást nem kötelező jelenteniük a 

háziorvosoknak. Gennyes agyhártyagyulladásból hatvan-hetven eset fordul elő 

évente. Az oltás hatékonyságát mutatja, hogy oltott gyermeknél még nem 

fordult elő megbetegedés. 

– Mi is érzékeljük azt a tendenciát, hogy bizonyos orvosok eddig 

lebeszélték az oltásról a szülőket, ezzel pedig hatalmas károkat okoznak. A 

kötelezővé tételnek azonban van egy másik következménye is: a kötelező 

oltások esetleges mellékhatásaira felelősséget vállal az állam, míg az ajánlott 

oltások esetében csak a gyártót terheli felelősség – folytatja Ócsai Lajos. – A 

pneumococcusoltás esetében eddig még nem fordult elő olyan mellékhatás, 
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amely maradványtünetet okozott volna. Tehát nincs olyan oltott gyermek 

hazánkban, aki a pneumococcusoltásból fakadóan maradandó 

egészségkárosodást szenvedett volna. 

Az oltás Balogh Lídia szerint nemcsak az oltott gyermeket védi meg. A 

csecsemők oltása ugyanis hatvankét százalékos csökkenést hozott a nem oltott, 

ötévesnél idősebb korcsoportban is. Tehát a védőoltás közvetett hatást is kivált, 

mondhatni, populációs szinten. Magyarán: ha megvédünk egy babát, az nem 

fertőzi meg egész családját, testvéreit, nagyszüleit. 

Magyarország szinte egyedülálló a világon a kötelező védőoltások 

tekintetében. Hazánkban jelenleg tíz kórokozó ellen kötelező az oltás, a 

pneumococcus lesz a tizenegyedik. Eközben például az Egyesült Királyságban 

egyetlen védőoltás sem kötelező, csupán ajánlják őket a szülőknek. Az 

oltásellenes aktivisták azt a tényt, hogy a magyar közegészségügyi politika 

eltér más országokétól, rutinszerűen annak bizonyítékaként állítják be, hogy 

magától értetődően rossz. Pedig a tudományos bizonyítékok éppen ennek 

ellenkezőjére utalnak. 

A University College London epidemiológiai és közegészségügyi 

tanszékén dolgozó Stefler Dénes a Public Health (közegészségügy) című 

folyóirat hasábjain kimutatta, hogy van különbség a kötelező és a szabadon 

választható oltási politikát folytató országokban előforduló járványos 

megbetegedések előfordulásában. A kutatók a magyar, illetve a skót 

járványügyi helyzetet hasonlították össze. A statisztikák szerint nálunk a 

kanyaró, mumpsz és rubeóla elleni MMR-oltást, illetve a diftéria, tetanusz és 

szamárköhögés elleni DTP-oltást gyakorlatilag mindenki megkapja, az 

átoltottság tehát szinte százszázalékos. Ezzel szemben Skóciában, ahol tehát 

nem muszáj beadatni ezeket az oltásokat, az MMR-oltást a gyermekek 89–94, 

míg a DTP-t 94–98 százalékuk kapta meg. Noha ezek igen magas százalékos 

értékeknek tűnnek, és meghaladják az elfogadhatónak tekintett arányt, az a 

néhány százalék, amely a teljes átoltottsághoz hiányzik, mégis érződik az 

oltásokkal megelőzhető betegségek előfordulásában. 

Százezer lakosra vonatkoztatva 0,5 szamárköhögéses eset fordult elő 2007-

ben Magyarországon. Ugyanez a szám ugyanakkor Skóciában majdnem 

négyszer nagyobb, 1,9. Rubeóla és kanyaró egyáltalán nem volt abban az 

évben hazánkban, és tizenhat esetben fordult elő mumpsz. Ezzel szemben az 

ötmillió lakosú Skóciában 146 rubeóla-, 168 kanyaró- és 2741 

mumpszmegbetegedést regisztráltak. 

Szinte minden oltásról azt terjesztik egyesek, hogy az ördög játékszerei, 

sokszor olyan „érveket” felsorakoztatva, amelyeket nemhogy rég megcáfoltak, 

de eredeti kiagyalójukról bebizonyosodott, hogy közönséges bűnözők, és 

csupán nyerészkedési céllal indították útjára a rémhírt. 

A leghírhedtebb ilyen figura Andrew Wakefield angol orvos, aki 1998-ban 

a patinás The Lancet című orvosi folyóiratban saját kutatásaira hivatkozva azt 
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állította, hogy a fent már említett MMR-oltás autizmust és emésztőszervi 

betegségeket okoz gyermekeknél. Az állítás nagy médiafigyelmet kapott, 

sokan tagadták meg a hatására gyermekeik beoltatását az MMR-vakcinával. 

Emiatt emelkedni kezdett a kanyaró gyakorisága az Egyesült Királyságban, és 

könnyedén megmenthető gyermekek haltak meg a betegségben. Néhány évvel 

később kiderült, hogy hazugság volt az egész, Wakefield pusztán kitalálta 

„kutatásai” nagy részét, a gyerekeken pedig, akiket megvizsgált, etikátlan 

módon veszélyes és szükségtelen orvosi beavatkozásokat hajtott végre. 

Wakefieldet, aki a valóságról tudomást sem véve azóta is az igazság 

bajnokaként próbálja eladni magát, azóta kirúgták mindenhonnan, és 

orvosként sem praktizálhat tovább. 

Valótlan elméletek terjesztéséhez ideális terepet biztosít az internet, főként 

a közösségi oldalak, amelyeken ismerőseinktől értesülhetünk a „szörnyű 

igazságról”, így hitelességük máris megnő a szemünkben. Az orvosi 

hazugságokat közlő honlapok tevékenysége pedig nem pusztán néhány 

holdkóros fantáziálása. Aki elhiszi állításaikat, könnyen életveszélybe 

sodorhatja magát és szeretteit. A kötelező védőoltások ellen folytatott lázítás 

pedig arra bujtja föl az olvasókat, hogy tagadják meg jogszabályi 

kötelezettségeiket (gyermekeik beoltását). 

A Facebookon legtöbbször megosztott cikkek között mindig találni olyat, 

amely a tudományos orvoslás ellen próbálja hangolni az embereket. Sajnos 

sokszor olyan ismerőseim osztják meg ezeket a híreket (például arról, hogy 

valamiféle csodatévő trópusi gyümölcs ezerszer jobban öli a daganatot, mint a 

kemoterápia), láthatóan egyetértve azok tartalmával, akik 

természettudományos diplomával rendelkeznek. Ez annak jele, hogy egyesek 

úgy tudnak eljutni a diplomáig az egyetemek természettudományos képzésein, 

hogy a tudomány legalapvetőbb törvényszerűségeit sem kell elsajátítaniuk. 

Jövőre kötelezővé válik a pneumococcusbaktérium elleni védőoltás. Noha 

a vakcinát eddig is megkapta a kisgyermekek óriási többsége, a járványügyi 

szakemberek szerint épp azok nem, akik a leginkább rászorulnának. Bár a szer 

olyan betegségeket előz meg, amelyek sok babát megölnek évről évre, az 

ügyben mégis az oltásellenes szervezetek a leghangosabbak. 

 

Amikor föltámad a sárkány 

 

Sokszor hallani, hogy a valamikor pusztító ragályok ellen már semmi 

szükség védőoltásra, hiszen a kórokozók rég eltűntek a történelem 

süllyesztőjében. Nos, ez nem igaz. Egyedül a fekete himlő és a keleti 

marhavész kórokozójáról tartják úgy, hogy valószínűleg kihalt a 

természetben, de sokan ezt is vitatják. Lássunk néhány példát legyőzöttnek 

hitt, de új életre kelt betegségekre. 
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Tbc 

A tuberkulózis egykor népbetegségnek számított – és az is maradt mind a 

mai napig. Becslések szerint az emberiség harmada fertőződik meg élete 

során a tébécé baktériumával (a föld népességének egy százaléka minden 

évben). Szerencsére ehhez képest kevesen betegszenek meg tőle. 

Tizennégymillió krónikus tébécés él a világon, évente kilencmillió új 

megbetegedést regisztrálnak, közülük másfél millió meg is hal. A 

csecsemőkori tébécé ellen védő BCG-oltást hazánkban minden újszülött 

megkapja még a kórházban. A csecsemőkori tébécé szinte minden esetben 

halálos. 

 

Lepra 

A leprát a tébécé kórokozójával rokon baktérium terjeszti. Évezredek óta 

együtt él az emberiséggel, ennek köszönhető, hogy mára az emberek 

kilencvenöt százaléka természetes immunitással rendelkezik a kórokozója 

ellen. Ennek ellenére a lepra továbbra is létezik. Az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) adatai szerint a világ 115 országában összesen 189 

018 leprást tartanak nyilván, tavaly pedig 232 857 új esetet regisztráltak. 

Manapság már lehet gyógyítani antibiotikumok keverékével, és a WHO 

minden országnak ingyen adja a gyógyszert. 

 

Pestis 

Alig három hónapja, augusztus végén történt az utolsó ismertté vált pestises 

haláleset Kirgizisztánban. Az Egyesült Államokban évről évre 

felbukkannak elszigetelt pestisfertőzések. Az utolsó járványt Kínából 

jelentették 2009-ben, amikor karantén alá helyeztek egy tibeti várost. 

Kilenc évvel ezelőtt az indiai Szúrat környékén országos riadalmat kiváltó 

pestisjárvány tört ki, több százezren menekültek el lakhelyükről attól félve, 

hogy a kormány karantént rendel el. Az intenzív belső migráció valóban a 

fertőzés szétterjedésével fenyegetett. Végül ötvenheten haltak meg. 

 

Kolera 

Világszerte három-öt millió ember fertőződik meg kolerával minden évben, 

közülük százezer meg is hal a betegség következtében fellépő 

kiszáradásban és az elektrolit-háztartás felborulása miatt. A betegség 

gyógyítása is főként a folyadék-utánpótlás biztosításán alapszik, kiegészítve 

antibiotikum-terápiával. Ahogy a történelem során mindig, a mai 

kolerajárványok is a rossz higiénikus körülményekre vezethetők vissza. A 

Peruban kitört, majd Kolumbiára és Ecuadorra átterjedt 1991–92-es 

kolerajárványban összesen 981 804 ember betegedett meg, közülük 8622 

meghalt. Ugyancsak felütötte a fejét a kolera Haitin a 2010-es földrengés 
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után kialakult áldatlan állapotok közepette, és a harmincezer fertőzöttből 

4500 meghalt. 

 

2013. december 7. 
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Ár akadály nélkül 
 

 

 

Louisiana számos megyéjét porig rombolta kilenc éve a Katrina hurrikán. 

Noha azóta megerősítették az akkor kártyavárként összeomlott gátakat, 

nem mindenki elégedett meg ennyivel. Pedig a jövőbeli orkánok egyre 

nagyobbak lesznek. 

 

Vasárnap este a New Orleans-i stadion, a Superdome felé közeledve 

megszámlálhatatlanná sokasodik a szurkolók tömege. A helyi amerikaifutball-

csapat, a Saints fontos meccset játszik, s mintha a teljes lakosság a stadion 

körül tömörülne. Mindez azonban nem jár együtt a biztonságérzet 

csökkenésével. Amerikában, ahol a nagy sportligák tulajdonosai elsődleges 

fontosságúnak tartják (szem előtt tartva hatalmas bevételeik biztonságát), hogy 

rendezvényeik látogatói minden tekintetben jól érezzék magukat, a 

sportstadionok talán az élet legbiztonságosabb színterei. A Superdome-ra is 

igaz mindez. Noha a Saints meccsein hosszú évek óta telt ház van (ez 

hivatalosan 73 208 nézőt jelent), sehol sincs tülekedés, a be- és kijutás is gyors. 

A Superdome nem a béke szigeteként vált ismertté szerte a világon 2005 

nyarán. Az Egyesült Államok déli partvidékét elpusztító Katrina hurrikán elől 

a legszegényebb New Orleans-iak, akik nem tudták idejében elhagyni a várost, 

a stadionban kerestek menedéket. Nem először tettek így, hiszen a Superdome-

ot többször is használták már óvóhelyként története során, például 2004-ben, 

az Ivan hurrikán tombolása idején. Ennek ellenére a városvezetés és a 

katasztrófavédelem különös dilettantizmusról tett tanúbizonyságot a 

Superdome-mal kapcsolatban: sem elegendő élelmet, sem vizet, 

gyógyszereket, illemhelyeket, sem más létfontosságú ellátást nem biztosítottak 

a stadionba menekült húszezernyi ember számára. Nem csoda, hogy órák alatt 

káosz alakult ki, bűnbandák vették át a hatalmat, legalább hárman meghaltak, 

egyre kezelhetetlenebbé vált a használhatatlan vécék miatt fenyegető 

járványveszély. 

A tragikus áradást okozó Katrina előtt a hurrikánok elleni védekezésért 

felelős egyik tisztviselő azt nyilatkozta a helyi lapnak, hogy szándékosan nem 

teszik túl komfortossá a Superdome-ot a katasztrófák idején ott menedéket 

keresők számára, mert akkor inkább ide jönnének ahelyett, hogy elhagynák a 

várost. „A Superdome nem szálloda” – mondta. Többen rasszizmussal 

vádolták a hivatalos szerveket. Az áldozatok többsége fekete volt (a louisianai 

egészségügyi minisztérium szerint egyes városrészekben négyszer több fekete 
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halt meg, mint fehér). A Katrina pusztításának néhány napja alatt a bennlakók 

olyan károkat okoztak a stadionban, hogy a lerombolása is felvetődött. 

De a Superdome sorsa csak egyik tünete volt a teljes védekezőrendszer 

csődjének. 

A Katrina hurrikán ugyanis nem az okozott kár miatt és nem is az 

áradásokban és viharokban elhunytak száma miatt váltott ki döbbenetet 

világszerte. Hanem a fejetlenség és a katasztrófavédelem teljes csődje miatt. A 

természeti katasztrófák következtében kialakult káosz, fosztogatás és a 

sorsukra hagyott kétségbeesett emberek látványa sajnos megszokott velejárói 

a harmadik világból érkező híradásoknak. Csakhogy a Katrina a világ 

leghatalmasabb és leggazdagabb országa, az Egyesült Államok déli 

államaiban, főként Louisianában pusztított. Hivatalosan 1833-an haltak meg a 

hurrikán következtében, 81 milliárd dollárnyi anyagi kár keletkezett. A 

legtöbben New Orleansban estek áldozatul, minthogy a várost a Mexikói-öböl 

felől jövő áradásoktól megóvni hivatott töltésrendszer katasztrofálisan csődöt 

mondott. Ez nemcsak afféle újságírói frázis, hanem mérnöki szakkifejezés. 

Olyan építményekre alkalmazzák, amelyekről hirtelen, a legrosszabb 

pillanatban derül ki, hogy teljesen alkalmatlanok feladatuk ellátására, és 

helyrehozhatatlanul elpusztulnak. 

A Mississippit átszelő ingyenes kompjárat fedélzetéről New Orleans 

látképének a turistacsalogató reklámokból kihagyott oldala tárul az ember 

szeme elé. Itt nincsenek dzsesszegyüttesek, nincsenek kovácsoltvassal 

gazdagon díszített erkélyek, sem felcicomázott pálmafák. Csak lehangoló 

raktárépületek, kikötők és egymást érő teherhajók konvojai. A Mississippi 

torkolatvidéke a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonala, és közvetetten 

ez a tény is felelőssé tehető a Katrina okozta hatalmas pusztításért. 

– Louisiana kormányzata mindent megtett a hatvanas években, hogy egyre 

több hajószállítmányt vonzzon a városba. Ezért nyílegyenes csatornát építtetett 

a korábbi kanyargós vonalú folyó helyett – nyilatkozta lapunknak Shirley 

Laska, a New Orleans-i Egyetem katasztrófakezelési központjának 

munkatársa, aki a Katrina után részese volt az okokat feltárni hivatott 

vizsgálóbizottságnak. – Később többször ki is szélesítették a csatornát. A sós 

víztől és a hajók keltette hullámzástól elpusztult az áradások erejét korábban 

csökkentő növényzet, így a Katrina idején jött árvíz akadály nélkül egyenesen 

a várost önthette el, a védelmi töltések pillanatok alatt összeomlottak. 

A szakértők többsége szerint a katasztrófát az emberi tevékenység és a 

természeti folyamatok együttesen okozták. Csakhogy a kedvezőtlen természeti 

folyamatok okai között is ott találjuk az embert. Laska szerint az utóbbi 

években a védelmi rendszer erősítésére költött mérhetetlen pénz valamelyest 

biztonságosabbá tette a várost, de New Orleans helyzete bizonyos tekintetben 

menthetetlen. A tenger vízszintje talán itt emelkedik a leggyorsabban 

világviszonylatban, ami egyre növeli a hatalmas árvizek kialakulásának 
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kockázatát. Az éghajlatváltozás miatt sokasodnak a pusztító viharok. Fokozza 

a veszélyt, hogy a múlt század húszas éveiben a Mississippi partján épített 

töltések miatt a gyorsan folyó, nagy tömegű víz folyamatosan „alámossa” a 

várost, amely így még süllyed is lassan. Egy általunk megkérdezett másik 

szakértő nem a természetet, hanem sokkal inkább az emberi nemtörődömséget 

nevezi meg a katasztrófa okaként. 

– Régóta tudott volt, már jóval a Katrina megérkezése előtt is, hogy New 

Orleans védelmi rendszere nem megfelelő. Ez részben annak tudható be, hogy 

a töltések karbantartására szánt pénzeket esetenként rosszul költötték el. Volt, 

hogy hidat építettek belőle az egyik kaszinó könnyebb megközelíthetősége 

érdekében – válaszolta kérdésünkre Stephen Leatherman geológus, a Floridai 

Nemzetközi Egyetem Nemzetközi Hurrikánkutató Központjának volt 

igazgatója. – A töltéseket iszapból és más törmelékből álló alapra építették. 

Nem bírták az ár nyomását, de nem fölöttük csapott át és döntötte le őket a 

vihar, hanem a gyenge alapozásnál tört át a víz. Bár a Katrina pusztítása után 

épült töltések már sokkal erősebbek, az emberek szabadon újjáépíthették 

otthonaikat a teljesen elöntött, legalacsonyabban fekvő területeken is. Ez pedig 

az újabb katasztrófa előszobája. A mi szakmánkban van egy mondás. E szerint 

csak kétféle töltés létezik: amelyik már átszakadt, illetve amelyik át fog 

szakadni valamikor a jövőben. 

Abban azért a legtöbben egyetértenek, hogy az újjáépített védvonalak 

erősebbek a korábbiaknál. Kilenc méter magas vasbeton falakat emeltek a 

legkritikusabb szakaszokra, amelyek keresztmetszete fordított T betűt formáz, 

így nehezebben rombolhatja le őket az áradat. Az iszaptöltések helyébe 

ellenállóbb agyagból építettek újakat, és állandó szivattyúállomásokat 

telepítettek a vízszint csökkentése érdekében. Erődszerűen megerősítették a 

gátak kezelőépületeit, hogy ne kelljen evakuálni az operátorokat (ezzel feladva 

bármiféle beavatkozás lehetőségét), mint 2005-ben, írta a New Scientist. Ezek 

segítségével a gátaknak állniuk kell a százévente csak egyszer előforduló 

hatalmas viharok nyomását is. Sokak szerint ez kevés. 

A kritikus szakértők Hollandia árvizek elleni védekezését tekintik 

követendő példának. Ha megnézzük ugyanis a domborzati térképeket, azt 

látjuk, hogy New Orleans nagy része alacsonyabban fekszik, mint a várost 

minden oldalról körülfogó tavak és csatornák vízszintje. A holland gátak nem 

a száz-, hanem a tízezer évente előforduló áradásoknak is ellenállnak. Ez 

azonban pénzbe kerül, márpedig abból, Shirley Laska véleménye szerint az 

általános politikai mentalitásból adódóan, nem akarnak túl sokat költeni az 

efféle „túl ritkán előforduló” katasztrófahelyzetekre. Bár az elköltött 14,45 

milliárd dollár irdatlan pénznek tűnhet, sok független szakember szerint a 

holland típusú védelmi rendszer legalább százmilliárd dollárt igényelne.  

2014. január 11. 
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Sárisápi áramkörök 
 

 

 

Harminc évvel ezelőtt, 1984. január 24-én jelent meg Amerikában az 

Apple cég azóta szimbólummá vált Macintosh 128K gépe, az egyes 

verziószámot viselő operációs rendszerrel. Itthon abban az évben debütált 

a – sárisápi Új Élet Mezőgazdasági Termelőszövetkezettel 

együttműködésben készült – magyar Primo számítógép. Keserédes 

számítástechnikai abszurd a nyolcvanas évek Magyarországáról. 

 

Érthető, hogy a Budapesti Rádiótechnikai Gyár (BRG) igazgatója nem 

hagyhatta ki a III. kerületi pártbizottság ülését a nyolcvanas évek elején olyan 

apró-cseprő ügyek miatt, mint a világ egyik vezető számítógépes cége, a 

Commodore igazgatójának látogatása. Történt, hogy 1981 júniusában Jack 

Tramiel csak azért repült Budapestre magánrepülőgépén, hogy a BRG-ben 

kifejlesztett flopi megvételéről, esetleg licenceléséről tárgyaljon. Céljait nem 

ismerjük pontosan, de az szinte biztos, hogy hatalmas mennyiségű pénzt 

szeretett volna itt hagyni. 

– Jack Tramiel közvetlenül a flopi feltalálójával, Jánosi Marcellel akart 

tárgyalni, mert a Commodore-nál sokáig tesztelték az adathordozót, és nem 

találtak benne hibát – emlékszik vissza a 2011-ben elhunyt Jánosi közvetlen 

munkatársa, Vincze István. – A vezérigazgató viszont fenntartotta magának a 

jogot, hogy ő tárgyaljon a vendéggel. A pártbizottsági ülés miatt azonban épp 

nem volt alkalmas neki az időpont, Tramiel pedig nem várt a végtelenségig, 

elindult haza. Végül egy hotel halljában beszéltek negyedórát, az üzletből 

persze nem lett semmi. 

A hetvenes években az IBM nyolchüvelykes hajlékonylemeze szinte 

egyeduralkodó volt a világon. Nem volt azonban tökéletes, nagy volt és 

sérülékeny. Negyven évvel ezelőtt, 1974-ben az akkor 43 éves mérnök, Jánosi 

Marcell előállt egy kazettás (kemény tokos) flopival, amely biztonságosabb 

adattárolást tett lehetővé, és kisebb is volt. (Jánosi igazi feltaláló volt, a Calipso 

orsós magnótól a hidraulikus fröccsöntő gépig sok újítással jelentkezett.) 

Flopija szinte ugyanolyan volt, mint az a három és fél hüvelykes flopi, amelyet 

mindnyájan használtunk a kilencvenes években. Minden adott volt ahhoz, 

hogy a magyar állam vagyonokat keressen azon, hogy új korszakba lépett a 

számítógépes adattárolás. 

Aztán nem így történt. A BRG vezetői ép ésszel felfoghatatlan módon nyolc 

éven keresztül vártak a flopi piacra dobásával. Nyolc év a számítástechnikában 

több emberöltő. 
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Persze még a vasfüggöny sem akadályozhatta meg, hogy egy ekkora 

jelentőségű találmány híre villámgyorsan elterjedjen az informatikai világban. 

A BRG-nél egymásnak adták a kilincset az amerikai és a japán kuncsaftok, 

akik mind a flopit akarták. Jánosi Marcell egy kilencvenes évekbeli előadása 

szerint 1980-ban érkezett az utolsó, huszadik kooperációt ajánló telex a 

Toshibától, a telex érkezése utáni napon pedig már a Triumph nevű amerikai 

cég elnöke tárgyalt Budapesten ugyanezért. De a vezetőség (nem egyértelmű, 

hogy politikai utasításra, vagy épp szabotálva a politikai utasítást) mindenkit 

elhajtott. A feltaláló élete vége felé már humorosan idézte fel azokat a 

jeleneteket, amikor a gyakran itt járó japán delegációk tagjai azonnal kapták 

elő fényképezőgépeiket, amikor kitették eléjük a lemezt és a hozzá készült 

flopimeghajtót. Ezernyi fényképet készítettek róla minden lehetséges szögből. 

Amikor kikosarazták őket, hazamentek, és legyártották a maguk verzióját 

ingyen. 

A BRG egyáltalán nem akart foglalkozni a flopival, Vincze István szerint 

folyton újabb kifogásokat hozott föl. Végül azt találta ki, hogy a „kazettás” 

flopinak nincs jövője, nem fog elterjedni, helyette az úgynevezett 

buborékmemória lesz a világsiker. Még Jánosit is arra kényszerítették, hogy 

aláírjon egy nyilatkozatot, amelyben úgymond ő is elismeri saját 

találmányának életképtelenségét. 

Ha még sohasem hallottak a buborékmemóriáról, az azért van, mert semmi 

sem lett belőle. A nyolcvanas évek elején aztán nagy sokára legyártottak pár 

ezernyi Jánosi-féle flopit, de akkor az már csak egy volt a sok közül, nem volt 

kompatibilis a többivel, amelyek a BRG-flopi másolatai voltak, csakhogy 

korábban piacra dobták őket. 

A siker tehát elmaradt, az állam pedig nem hoszszabbította meg a lejáró 

szabadalmi védettséget. Később többször felmerült, hogy a konkurensek már 

a szabadalmi oltalom idején is loptak technikai megoldásokat Jánosi 

találmányából, de az előbbiek fényében nem meglepő módon az államnak nem 

fűlt a foga a hosszas iparjogi pereskedéshez. 

Bár a BRG-flopi históriája talán a magyar számítástechnikai vívmányok 

történetének leglátványosabb sikere és kudarca is egyben, a magyar 

személyiszámítógép-történelem kezdetéhez újabb két évtizedet kell 

visszamennünk az időben. Az ötvenes évek elején a számítógépek nem éppen 

úgy néztek ki, ahogy manapság. Méreteik nagyok voltak, kapacitásuk pedig 

kicsi. A keleti blokk országainak informatikai kutatásait pedig ideológiai 

okokból is akadályozták. Volt azonban néhány úttörő elme, közülük is 

kiemelkedett Kalmár László matematikus, a Szegedi Tudományegyetem 

professzora. Kalmár a matematikában akkoriban vezető szerepet játszó 

kutatókkal ellentétben már a kezdet kezdetén felismerte, hogy a 

matematikában a számítógépeké a jövő. Évtizedekig tartó állhatatos 
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munkájával sikerült elfogadtatnia ezt az új tudományágat, és ehhez egy 

rovartól kapta a legnagyobb segítséget. 

– Kalmár professzor laboratóriumában rám bízták a professzor által kiötölt 

logikai gépek technikai megvalósítását. Így gyorsan elterjedt az egyetemen, 

hogy én értek a rádiótechnikához és az elektronikus berendezések építéséhez. 

A lélektani intézetnek is építettem kísérleti eszközöket, és az ott dolgozó 

pszichológusok hívták föl a figyelmemet arra, hogy Angliában már 

robotállatokat készítenek, nekünk is kéne ilyet csinálnunk – idézi föl a szegedi 

robot-katicabogár keletkezésének történetét Muszka Dániel, a berendezés 

tervezője és építője. – Végül a katicabogár-forma mellett döntöttünk. A robot 

a pavlovi feltételes reflexek kialakulását demonstrálta, követte a fényt, 

összekapcsolta a fényt a vele egy időben hallott hanggal. A burkolat 

papírmaséból készült, és mivel készítője nem tudta szépen kifesteni a pontokat, 

azt mondtam neki, hogy akkor legyenek ott rajta lyukak. A lyukakba aztán 

érintésérzékeny szenzorokat szereltünk, amelyeket simogatva „barátkozni” 

lehetett a katicával. 

Az 1957-ben elkészült katicabogár nagy hírnévre tett szert, szerepelt a 

televízióban, Muszka pedig országos turnéra indult vele. Az 1960-as Budapesti 

Nemzetközi Vásáron Kádár János, a felesége és az épp Budapesten lévő 

Sukarno indonéz elnök is megnézte. Muszka visszaemlékezése szerint Kádár 

felesége örömmel megsimogatta a pöttyeit, de Sukarno annyira rettegett a 

merényletektől, hogy nem mert hozzáérni. A robotrovar működő klónja a 

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szegedi informatikatörténeti 

kiállításán is megtekinthető. Néhány évvel ezelőtt végül elnyerte a neki járó 

nemzetközi elismerést is, amikor bemutatták a londoni Science Museum 

Robotville című robottörténeti kiállításán. 

Az akkori szóhasználattal kibernetikának nevezett informatika tehát – nem kis 

részben egy aranyos robotállatnak köszönhetően – engedélyezett alkalmazott 

tudományággá vált hazánkban. Eközben más vonalakon is zajlottak a 

fejlesztések. 1959-ben megépítették az M–3-at, Magyarország első tényleges 

számítógépét (az M–3-ról írtunk Digitális Für Elise című cikkünkben 2009. 

június 6-án). Az M–3 megtöltött egy szobát, fogyasztása felért egy kazánéval. 

A mai értelemben vett személyi számítógépekig azonban még hosszú út 

vezetett. 

Bár kisméretű számítógépeket már a hetvenes években is gyártottak 

hazánkban, a korai modellek többsége külföldi szerkezetek licencelt klónja 

volt, így nem tekinthetők önálló termékeknek. Voltak azonban olyanok is, 

amelyek sikeréhez a magyar mérnökök fejlesztőmunkája is hozzájárult. 

– Az itthon elterjedt egyik első úgynevezett iskolai számítógéphez is köze volt 

a BRG cégnek és személyesen Jánosi Marcellnek is – nyilatkozta lapunknak 

Képes Gábor, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM) 

osztályvezetője, akinek hamarosan tanulmánya jelenik meg az iskolai és az 
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otthoni számítógépek történetéről az MMKM harmadik évkönyvében. „Az 

ABC–80-as, svéd–magyar kooperációban gyártott gépről van szó. 

Svédországban már a hetvenes évek második felében gyártották a gépet, és 

ezekhez a modellekhez a BRG exportált adatrögzítésre szolgáló, Jánosi 

tervezte magnókat. Miután a hetvenes évek végén politikai döntés született a 

mikroszámítógépek iskolai elterjesztéséről, a BRG-vel kiépített korábbi 

együttműködést folytatva a svéd Luxor cég kapott megbízást ABC–80-asok 

szállítására. Összesen 112 darab jutott el a magyar iskolákba (1982–83-ban). 

Bár ez elenyészőnek tűnhet, teljes számítógép-állományunk akkortájt lépte át 

az ezres határt, így mégis jelentős volt az ABC–80-asok aránya” – olvasható 

Képes Gábor tanulmányában. 

Kevés igazán magyar személyi számítógépeink talán legsikeresebbike a Primo 

volt. Érdekes egybeesés, hogy ennek első változata ugyancsak harminc éve, 

1984-ben jelent meg a boltok polcain. 

– A Primót abban az időben alkottuk meg, amikor rendkívül sok Commodore, 

ZX–81 és Spectrum mikroszámítógépet hoztak be az országba, főként 

magánimport formájában. Felmerült az igény egy teljesen magyar komputer 

létrehozására – válaszolta kérdésünkre Manno Sándor, a Primo egyik 

fejlesztője, jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és 

Automatizálási Kutatóintézete (MTA SZTAKI) Infokommunikációs 

Központjának főosztályvezetője. – A SZTAKI már korábban is gyártott 

mikroprocesszoros eszközöket, így összeállt az Elektromodul vállalattal és a 

sárisápi Új Élet Mezőgazdasági Termelőszövetkezettel, és egy év alatt 

megszületett a Primo. (Abban az időben gyakori volt, hogy a téeszek eredeti 

profiljuktól gyökeresen eltérő, jövedelmező gyártómunkát is végeztek.) A cél 

az volt, hogy egy mosógép áráért, nagyjából tízezer forintért megvásárolható 

legyen, csak szocialista alkatrészekből épüljön föl, és tudja mindazt, amit az 

akkori iskolai és otthoni számítógéptől elvártak. A célokat azonban csak 

részben sikerült elérni. 

Akkoriban Magyarországon szokatlan volt, hogy az ember bemegy a boltba, 

és ott egyszerűen megvásárol egy számítógépet, és szoftvereket is kap hozzá. 

A nyugati minta másolása azonban nem sikerült tökéletesen. A kilenc-tíz ezres 

példányszám például magyar viszonylatban kiemelkedőnek számított, de a 11 

500–19 339 forintos vételár (nem számítva a 4500 forintos tápegységet) igen 

borsosnak számított az 1984-es bruttó 5452 forintos átlagfizetéshez képest. 

Manno Sándor bevallása szerint a megkötések érződtek a számítógép 

jellemzőiben, amely, bár mindene megvolt, tipikus példája lett a magyar 

narancsnak. 

Kényszer szülte például a Primo különleges billentyűzetét, amely inkább 

hasonlított az érintőpadok lapkáihoz, mint benyomható billentyűkhöz. Hogy 

ezt a megoldást választották, racionális okai voltak: egyetlen „hagyományos” 

billentyűt ugyanis száz (akkori) forintért tudtak volna beépíteni. De minden 
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alkatrésszel spórolni kellett. A processzort például az NDK-ból vásárolták. 

Mindezek ellenére a Primo teljes értékű számítógép volt, a képernyő 

megjelenítése korszerű volt, és akkoriban különlegességként szinte az összes 

magyar ékezetes betűt meg lehetett találni a klaviatúrán (Manno Sándor úgy 

emlékszik, hogy csak a hosszú i megjelenítéséhez kellett kicsit trükközni). 

A Primo a nyolcvanas évek Magyarországának komputerizáltságát figyelembe 

véve igen szép számban kelt el. A legtöbb gép iskolákba került. Akkoriban 

indult ugyanis a modern értelemben vett iskolai számítástechnika-oktatás, és 

pályázatokat írtak ki a gyártók és forgalmazók számára az iskolai „számtech”-

termek felszerelésére. Innen ered a kis teljesítményű, a nyolcvanas években 

hódító komputerek máig fennmaradt elnevezése: iskola-számítógép. 

Bár a Primo két iskolaszámítógép-pályázaton is sikeresen szerepelt, az eredeti 

kiírással ellentétben a második után a gyártó konzorcium már nem kapott 

központi megrendelést, ehelyett a minisztérium az iskolákra bízta, hogy 

vegyék meg a gépeket onnan, ahonnan tudják, akarják. Ennek az lett a vége, 

hogy szinte az összes iskola külföldről behozott használt Commodore-okat és 

Spectrumokat vásárolt. 

És itt ért véget a Primo története, a kereslet megszűnésével a sárisápi 

asszonyok is letették a forrasztópákát, nem volt már szükség a kezük közül 

kikerülő áramkörökre.  

 

2014. január 25. 
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Kőbaltás szacharin 
 

 

 

Napjaink legdivatosabb étrendi rendszere a kőkori ember táplálkozását 

utánzó paleolit diéta. Miközben milliós rajongói tábora van, elveit mind 

az emberelődök kutatói, mind a dietetikusok megkérdőjelezik. De vajon 

jó-e nekünk, ha úgy táplálkozunk, mint őseink? 

 

Tavaly az internetes keresőn a paleolit diétára (vagy röviden: paleodiétára) 

kerestek legtöbben a különböző fogyókúrák közül, így az e diétából élő cégek 

diadalmasan kürtölhették világgá: 2013 a paleodiéta éve volt. Publicitásból 

egyébként sem szenvedtek hiányt a propagálók. Az utóbbi években hollywoodi 

színészek és profi sportolók sora kötelezte el magát nyilvánosan a módszer 

mellett. A sikeres marketing szempontjából talán még fontosabbak a lelkes 

hívők milliói, akik miszsziójuknak érzik az általuk sikeresnek remélt 

fogyókúra terjesztését. A szakértők megbecsülni sem merik a diéta körül 

létrehozott vállalkozások világméretű forgalmát, de annyi bizonyos, szinte 

minden országban tucatjával jelennek meg a helyi viszonyokhoz igazított 

paleokönyvek, fitnesz-DVD-k, szerveznek tanfolyamokat, nyílnak az étrend 

szabályainak megfelelő étkeket áruló üzletek. 

Természetesen önmagában az a tény, hogy egy divatjelenségből sokan 

meggazdagodnak, még nem bizonyítja, hogy csalásról van szó. Nézzük hát, 

hogy mit lehet és kell tudni a paleodiéta hátteréről! A módszer gyökerei régre 

nyúlnak vissza (bár közel sem annyira régre, mint azt támogatói láttatni 

szeretnék). A paleodiéta alapművének Walter Voegtlin amerikai 

gasztroenterológus 1975-ben magánkiadásban megjelent A kőkori diéta című 

könyvét szokás tekinteni. Voegtlin ebben lefektette a máig érvényes 

alapelveket. Ezek azon a feltételezésen alapulnak, hogy az emberi evolúció az 

őskőkor végén (tudományos nevén a paleolitikumban, innen az étrend neve), 

mintegy 12 ezer éve leállt. Emiatt szervezetünk a vadászó-gyűjtögető 

életmódhoz alkalmazkodott formában ragadt, így akkor teszünk jót 

magunkkal, ha azt esszük, amit az akkori emberek. A paleodiéta teoretikusai 

ezért a halat, a húsokat, a tojást, a zöldségeket, a gyümölcsöket és a magokat 

ajánlják híveiknek, miközben határozottan tiltják a legtöbb gabonát, a 

tejtermékeket, a burgonyát, a babot, a finomított cukrot és sót, illetve bizonyos 

olajokat. 

– A paleolit táplálkozás nem gabonaalapú. Pejoratív megközelítés azonban 

azt mondani, hogy a módszer hívei húst hússal esznek. A táplálkozásnak 

nyilván a hús az alapja, de ez csak ötven-hatvan százalékos arányt jelent – 



 

174 
 

tájékoztat Sinka Judit paleolit táplálkozási tanácsadó. – A fennmaradó részt a 

zöldségek, a gyümölcsök és a magok adják. A magokból őrölt lisztből sütünk 

kenyeret. Ezek a magok nem gabonák, nincs bennük glutén, szénhidrátjaik 

pedig lassan szívódnak föl. Ugyanúgy tudunk étkezni, mint a modern kor 

embere általában. Ugyanúgy eszünk kakaós csigát tejjel, csak maglisztekből és 

a vércukorszintet nem befolyásoló édesítőszerből készül a csiga, és növényi 

tejet, például kókusz- vagy mandulatejet iszunk hozzá. 

A legtöbb ember valamilyen ételérzékenység miatt tér át a paleolit étrendre, 

mondja egy budapesti paleolit élelmiszereket áruló bolt eladója. Az üzletben 

ottjártunkkor éppen egy idős hölgy és két fiatal lány nézelődött, az alkalmazott 

szerint még a szomszédos edzőterembe járó sportolók is szoktak náluk 

vásárolni. A többség nem kifejezetten a fogyókúrázás miatt próbálja ki a 

paleolit életformát. Mint kiderült, ő is ezt az étrendet követi, bár az 

„ősemberes” háttérről nem sokat tud, és tejet, tejtermékeket is fogyaszt. 

Vettem az üzletben egy „teljes mértékben paleo” csokoládétortát. Az eladó 

tájékoztatott, hogy édesítőszerrel készült. A paleolit étrendben valóban fontos 

szerepük van az édesítőszereknek (amelyeket más természetes életmódot 

hirdető módszerek megvetnek). Kérdés, hogy a mesterséges édesítőszerek 

közül a szacharin hogyan lehet része egy nevében történelem előtti elveket 

követő táplálkozási rendszernek, miközben az egyik honlap szerint a többi 

édesítőszer tiltott. Amikor pedig testedző videókra és könyv alakban 

megjelentetett edzéstervekre aggatják a Paleo márkanevet, az már az abszurd 

komédiák tárgykörébe tartozik. Biztos, hogy így nézett ki az ősemberfitnesz 

több százezer évvel ezelőtt? 

Hogy az étrendnek van-e értelme? Egyrészt kérdés, hogy tényleg így 

étkeztek-e prehisztorikus elődeink, de ami még ennél is lényegesebb, hogy – 

függetlenül a teória megalapozottságától – egészségünk szempontjából 

bizonyítottan előnyös-e, ha ezeket az elveket követjük. 

– Nem tudjuk, hogy pontosan mit ettek a kőkori emberek, de az 

bizonyosnak látszik, hogy a különböző közösségek étrendje igen eltérő lehetett 

egymástól, egyszerűen az élőhelyük éghajlatának és a környezetüknek a 

különbözősége miatt. Így biztosan téves bármilyen étrendről azt állítani, hogy 

ezt ette a kőkorszaki ember – mondja Varga Máté biológus, aki Critical 

Biomass című blogjában (criticalbiomass.blog.hu) részletesen elemzi a 

paleodiéta híveinek állításait. – Másrészt modern körülmények között már nem 

találhatjuk meg azokat a táplálékállatokat és -növényeket, amelyeket 

akkoriban ehettek, hiszen a jelenkori kultúrfajok akkor még nem is léteztek. 

Márpedig hús és hús, növény és növény között is hatalmas különbségek 

lehetnek tápértékben, rosttartalomban, vitamin-összetételben. Különösen 

vicces, amikor olyan kultúrnövényekkel reklámozzák a paleolit étrendet, mint 

például a brokkoli, amelyet tudhatóan az időszámításunk előtti VI. században 

nemesítettek más káposztafélékből. 
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A paleolit diéta kőkori indoklását tehát jelenlegi ismereteink szerint semmi 

sem támasztja alá, sőt a józan ész inkább a cáfolatát valószínűsíti. Ettől 

azonban még akár egészséges is lehetne az étrend követése. 

– A gabonafélék, a tejtermékek, a hüvelyesek és egyes növényi olajok 

totális tiltása a jelenlegi szakmai alapelvek alapján nem indokolt egészséges 

embernél. Ha valaki arra gyanakszik, hogy bizonyos élelmiszer fogyasztása 

problémát okozhat számára, inkább korrekt módon vizsgáltassa ki magát, és 

ne irtson ki csak gyanú alapján azonnal egy tápláléktípust az étrendjéből – 

magyarázza Antal Emese dietetikus. – A túlzott húsfogyasztás magas 

koleszterinbevitelt eredményezhet, amely szívbetegségekhez vezethet. Ami 

viszont ajánlható a paleolit étrendből, az a gyümölcsök, a zöldségek és a hal 

előtérbe helyezése. 

Ha mindenki áttérne a paleolit diétára, az nem csak az egyén szintjén hatna 

mindannyiunk életére. Az alapvetően húsalapú táplálkozás igényeit a világ 

összes vadon élő és tenyésztett állata együttesen sem lenne képes kielégíteni. 

E diéta létrejöttének megértéséhez talán nem is a természettudományokhoz 

kell fordulnunk. Eugene Farber marketingszakember honlapján a paleodiéta 

médiabeli megjelenítésén szemlélteti azt, hogyan lehet szinte bármilyen 

életmódprogramot rásózni az emberekre. Első lépésként szükségünk van 

közönségre, amelynek tagjai közös problémával küzdenek. Ez a fogyókúrák 

esetében gyakorlatilag a teljes nyugati társadalmat jelenti. Ezután eléjük kell 

tárnunk a megoldást és a módszerünk várható eredményét: az egészséget. A 

paleodiéta tudományosnak hangzó retorikájával pedig sikeresen különíti el 

magát a többi hasonló módszertől. 

Mindennél fontosabb azonban azt felismernünk, hogy a problémával küzdő, 

többé-kevésbé kétségbeesett embereknek nem magyarázatra vagy 

bizonyítékokra van szükségük. Ők érzelmi megoldást várnak, annak ígéretét, 

hogy létezik kiút a bajaikból. A legtöbb ember készségesen elhiszi azt, hogy a 

problémája nem azért áll fenn, mert ő hibázott valamiben, hanem azért, mert 

eddig nem létezett megoldás rá. De most, hogy megszületett (ide 

behelyettesíthető a paleodiéta vagy bármi más, amit el akarunk adni neki), már 

semmi mást nem kell tennie, csak vásárolni.  

 

2014. február 15. 
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Álcsúcsok 
 

 

 

Nem az Istállós-kő a Bükk legmagasabb csúcsa, a Kettős-bérc egyik 

hivatalosan el sem nevezett kiemelkedése több mint két méterrel 

magasabb nála. Erről a tényről a katonai térképek tanúsága szerint a 

honvédség évtizedek óta tudott, de nem siettek világgá kürtölni. A keleti 

tömb hadseregei a turistatérképekben állandó veszélyforrást láttak. 

 

Miközben Regős József 1994-ben a bükki barlangok állapotát térképezte föl a 

nemzeti park megbízásából, furcsaságra lett figyelmes. Méghozzá a Magyar 

Néphadsereg Térképészeti Intézete által 1965-ben készített, sokáig titkos 

minősítésű térképen. A ma is a Bükk legmagasabb pontjának tekintett, 958 

méter magas Istállós-kőtől légvonalban mintegy ötszáz méterre a szintvonalak 

még magasabb kiemelkedést jeleztek. Valaki még oda is írta a térképre, hogy 

960 méter. Minthogy a katonai térképek általában a legpontosabbak és a 

legrészletesebbek, Regős József gyanakodni kezdett, hogy talán itt sem 

nyomdahibáról, hanem a valóságról van szó. 

Az elmúlt két évtizedben többször is megpróbálták bizonyítani a tévedést, 

de a mérési módszerek pontatlansága miatt nagyon eltérő adatokat kaptak. Az 

évek során a technika is sokat fejlődött, és a műholdas helyzetmeghatározó 

rendszer, a GPS pontossága is sokat nőtt, amellyel nemcsak a földrajzi 

szélességet és a hosszúságot, de a tengerszint feletti magasságot is meg lehet 

határozni. Így néhány hete, január 8-án egy öt centiméteres pontosságú GPS-

készülékkel végre sikerült megmérni, hogy a Kettős-bérc déli kiemelkedése 

pontosan 960,715 méter, amely 2,6 méterrel magasabb az Istállós-kőnél. Az új 

csúcsnak még neve sincsen. A „felfedezők” azt javasolják, hogy egy XIX. 

századi katonai térkép felirata alapján Szilvási-kőnek hívjuk ezentúl a Bükk 

legmagasabb pontját. 

A történet talán legérdekesebb momentuma, hogy az 1965-ös katonai 

térképen nagyjából pontosan szerepelt a helyszín magassága, viszont a 

közvélemény, sőt a földrajztudósok be nem avatott többsége is a korábbi 

helytelen adatot ismerhette csupán. Mindez arra világít rá, hogy a 

rendszerváltozás előtti néphadsereg – részben a hegyekben elrejtett katonai 

objektumokat védendő, részben viszont a homályosan meghatározott 

„imperialista hódítóktól” való irracionális félelem miatt – mindent megtett, 

hogy a turistatérképek minél kevesebb pontos információt tartalmazzanak. 

Ennek érdekében nem hozták nyilvánosságra pontos méréseik eredményét, a 

civil térképészek adatait pedig szándékosan megmásították. A régi 
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természetjárók nem véletlenül vallották: az erdei tájékozódáshoz kell egy 

térkép, egy iránytű és egy helybéli paraszt bácsi, aki minden fát ismer a hegyen. 

A második világháborút követő kommunista hatalomátvétel után 

gyakorlatilag minden tájékozódásra használható térképet (így az összes 

turistatérképet is) betiltottak, és elrendelték beszolgáltatásukat. Ennek azonban 

nem sokan tettek eleget, a két világháború között készült, még mai szemmel is 

elsőrangú térképeket inkább elrejtették, olvasható Papp-Váry Árpádnak a 

Geodézia és Kartográfia nevű folyóiratban megjelent tanulmányában. Az 

ötvenes években viszont a kormányzat felkarolta a szakszervezetek által 

szervezett természetjárást, ehhez pedig térképekre volt szükség. A 

hidegháborús paranoia miatt az utakat és a vasútvonalakat tényleges 

helyzetüktől távol, elnagyolt szögletes vonalakkal ábrázolták, nem jelölték a 

hegyek szintvonalait, se a méretarányt, se a földrajzi koordinátákat. 

Mértéklécet mellékeltek ugyan, de ha az ember ezeket vonalzóval lemérve 

próbált méretarányt számítani, igen gyanúsan hamisított értékek jöttek ki, 

például 1:51 000. A következő évtizedben látszólag lassan enyhültek a 

megkötések (például föltűnt a méretarány, ötvenméteres felbontású 

szintvonalak jelentek meg). A valóságban inkább csak a módszerek 

finomodtak, a célok változatlanok maradtak. Az előkészített térképeket 

engedélyeztetni (cenzúráztatni) kellett az Országos Földmérési és Térképészeti 

Főhatóság katonai főosztályával, amely „véleményezte” azokat. Bizonyos 

esetekben megmondták, hogy mit kell változtatni. Például át kellett helyezni a 

jelmagyarázatot, a címlapot, még több melléktérképet kellett beilleszteni, 

esetleg az egész térképet arrébb tolni néhány kilométerrel. Mindezt azért, hogy 

az érzékeny részletek eltűnjenek. Épületeket, bekötőutakat rutinszerűen 

töröltek, és „erdősítették be” a helyüket – persze csak papíron. A legtöbbször 

azonban egyszerűen a „túlzott pontosság” miatt ítélték kiadásra 

alkalmatlannak a térképet. Ilyenkor a térképészek csak a sötétben tudtak 

tapogatózni, és megpróbálták kitalálni a katonai cenzorok gondolatait. 

– A hetvenes évek előtt a térképészek saját maguk torzították a 

turistatérképeket (még az engedélyeztetés előtt), hogy ne legyenek túl 

pontosak. Emiatt került gyakran egy forrás az út másik oldalára, völgyben futó 

utak a domboldalra – nyilatkozta lapunknak Papp-Váry Árpád kartográfus, a 

Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájának egyetemi tanára. – 

Majd 1973-ban megjelent egy kormányrendelet arról, hogy minden nyílt (a 

civileknek szánt) térképet egy alaptérképről kell készíteni, amelyet központilag 

torzítottak. 

A rendelet értelmében attól kezdve az 1:1 000 000-nál (amelyen egy 

centiméter tíz kilométernek felel meg) jobb felbontású csak az alaptérképről 

készülhetett. A torzítást igen elmés képtranszformálási módszerrel végezték 

(és akkor még nem ismerték a Photoshopot). A térképlapokat 

harmonikaszerűen összehajtogatták, és a megdöntött lapokat felülről 
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fényképezték le. Emiatt a síkból kiemelkedő részletek koordinátái nyúltak, a 

sík alásüllyedő részei rövidültek. Ez a módszer az amatőr turistákat nem 

zavarta annyira, hiszen az ösvények végcélja, találkozási pontjai megmaradtak, 

de a navigációhoz szükséges szögmérésre, háromszögelésre alkalmatlanná 

váltak. 

De nem ez volt az egyetlen módszer, amellyel meg akarták nehezíteni egy 

elképzelt támadó hadsereg dolgát. A kötelező méretarányokat úgy határozták 

meg, hogy a turistatérképek ne legyenek összevethetők a korábbi térképekkel. 

Egy térképen legfeljebb ezer négyzetkilométeres területet ábrázolhattak. 

Emiatt több hegység két külön térképen jelent meg, persze eltérő 

méretarányban. Ha azonos nagyítású térkép egymással határos területeket 

ábrázolt, közülük két–négy kilométeres sávot ki kellett vágni, hogy ne 

legyenek összeilleszthetők. A határon túli területeket nem volt szabad 

ábrázolni. Ennek egyrészt ideológiai okai voltak: nem akarták, hogy az 

emberek összetartozó egységként lássák például az Aggteleki-karszt 

magyarországi és csehszlovákiai részét. Másrészt a disszidensek menekülését 

sem akarták segíteni…  

 

2014. február 15. 
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Bakancslista 
 

 

 

Harmincöt évvel a forgatás után a Másfél millió lépés Magyarországon 

című televíziós sorozat készítői magas állami kitüntetésben részesültek. Az 

országos kéktúrán végigvezető természetfilm generációk felejthetetlen 

élményévé vált, és mérföldkőnek számított a stáb tagjainak életében is. 

 

Füzér határában várt minket egy fiatalember, mint kiderült, a falu KISZ-titkára. 

Amikor megpillantotta a csapatunkat, felkiáltott: „Jöjjenek az elvtársak, mert 

az elvtársak már várják az elvtársakat a katolikus parókián!” És ott volt 

fölsorakozva a falu teljes vezetősége: a tanácselnök, a párttitkár, a tsz-elnök, a 

katolikus és a református pap – emlékszik vissza Sáfrány József, a Másfél 

millió lépés Magyarországon rendezőasszisztense a forgatás számára talán 

leghumorosabb jelenetére. Mint elmondta, a sorozat nem csak természetfilm 

volt. Kordokumentum-értékű keresztmetszetet adott a Kádár-korszak vidéki 

Magyarországáról. 

Sok természetfilm készült az elmúlt évtizedekben hazánkban, de a Másfél 

millió lépés nem veszített népszerűségéből. Több ismerősöm (akik még meg 

sem születtek a film forgatásának idején) a sorozat hatására kerekedett föl, 

hogy hetekig tartó túrázással teljesítse az országos kéktúrát. A természetjárás 

divatos lett, a kéktúra pedig generációk bakancslistájának kipipálandó pontjává 

vált. 

 

A sorozat ötlete az akkoriban a Magyar Televízió (MTV) ifjúsági 

szerkesztőségében dolgozó Peták Istvántól, a későbbi szerkesztőtől 

származott. Nagy hatást gyakorolt rá John Hillaby Gyalogszerrel Európában 

című könyve. Hillaby néhány évvel korábban elgyalogolt az Északi-tengertől 

a Földközi-tengerig. Peták István tehát azzal kereste meg Rockenbauer Pált, az 

akkor már közismert természetfilmest, hogy hasonló túrát lehetne tenni az 

országos kéktúra útvonalán, végig az Északi- és a Dunántúli-középhegységen. 

Sáfrány József visszaemlékezése szerint Rockenbauer olyan erős személyiség 

volt, hogy hiába nem tőle származott az ötlet, miután elfogadta az ajánlatot, a 

terv már az övé volt, és saját gyermekeként törődött vele. A leendő 

rendezőasszisztens akkor került be a produkcióba, amikor a televízió 

székházának aulájában találkozott a rendezővel és a szerkesztővel. 

Rockenbauer csak annyit kérdezett tőle, hogy lenne-e kedve ezer kilométert 

gyalogolni velük, Sáfrány pedig azonnal igent mondott. A stábtagok között a 
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rendező régi munkatársai voltak többségben, de voltak, akik számára, 

Sáfrányhoz hasonlóan, egy csodával ért föl a felkérés. 

– Az én életemben a Másfél millió lépés mindent megváltoztatott. Véget 

vetett a korábbi acsarkodó, hányatott gyermekkoromnak – kezdi a történetet 

Heincz László, az első sorozat világosítója és a folytatás, az …és még 

egymillió lépés rendezőasszisztense. Hangja el-elcsuklik a meghatottságtól. 

Édesapja Amerikába disszidált, így fia nem tanulhatott tovább az egyetemen. 

Az élet minden területén érezte a kiközösítettséget, ezért fordulópontot 

jelentett az életében, amikor Rockenbauer Pál munkát ajánlott neki a tervezett 

sorozatban. – Miután Pali bevett a stábba, még másfél év telt el, mire valóban 

elindultunk forgatni. Közvetlenül előtte kimehettem édesapámhoz Amerikába 

egy hónapra, de végig azt vártam, hogy jöhessek már haza, és mehessünk a 

Zempléni-hegységbe. 

A Másfél millió lépés Magyarországon nagy titka az, hogy a képernyőn 

megjelenő könnyed kirándulást rendkívül aprólékos szervezőmunka előzte 

meg. Az 1979. őszi forgatást megelőzően két éven keresztül folytak az 

előkészületek. Ahogy Sáfrány József fogalmazott: „Ha egy tucat pasas elindul 

kirándulni az erdőben, akkor nem jön csak úgy szembe velük a világ.” A 

rendező és az asszisztens a forgatás előtt ketten végigmentek az egész 

útvonalon, és följegyeztek minden említésre méltó dolgot. Előzőleg az összes 

faluba levelet küldtek, amelyekben lehetséges interjúalanyokat kerestek, majd 

az útvonalbejáráson megismerkedtek velük. Így a filmen az idős nénik és 

bácsik már régi ismerősként fogadták a filmeseket. A munka szigorú beosztás 

szerint folyt, a napi forgatókönyvek percre pontosan rögzítették a forgatási 

tervet, az első soruk mindig a napfelkelte időpontja volt. Anyagi oka is volt 

annak, hogy a forgatást ilyen pontosan meg kellett szervezni: rengeteg 

filmnyersanyagot használtak el, a költségvetés egy nagyfilm árával volt 

összevethető. A produkció azért került át az ifjúsági szerkesztőségtől a Natura 

szerkesztőséghez, mert a sorozat filmigénye (akkoriban filmet csak valutáért 

lehetett beszerezni nyugatról) kimerítette volna az ifjúságiak éves keretét. 

– Nem csaltunk. A több mint ezer kilométer hoszszú kéktúrát végig gyalog 

tettük meg, nem vágtuk le a nehezebb részeket, nem pattantunk autóba, miután 

leállítottam a kamerát. Tettük ezt főként azért, mert Rockenbauer Pál 

személyiségével nem volt összeegyeztethető a csalás – mondja Szabados 

Tamás operatőr, aki korábban már a Kilimandzsárón és az Antarktiszon is 

forgatott Rockenbauerrel. – Az úton annyira összeszokott a csapatunk, hogy 

amikor közeledett a végcél, egyre szomorúbbak lettünk, tudván, hogy mindjárt 

vége lesz. A sorozat története azonban csak akkor kezdődött. Azóta 

természetfilmesek, túrázók, természetszerető emberek tömegeit inspirálta, 

hogy megismerjék hazánk kincseit. 

A stáb július végén indult útnak, és október közepén érkezett a Kőszegi-

hegységhez. Azért választotta a rendező az őszt, mert így a szelídgesztenye 
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érésére érkeztek Zengővárkonyba. Rockenbauer Pál számára talán a világ 

legszebb helye volt ez a gesztenyés. A vándorló stábtagok a forgatás alatt 

egyszer látogathattak haza, amikor a kéktúra nyomvonalán haladva érintették 

Budapestet is. Akkor mindenki kapott egy szabadnapot, amikor 

meglátogathatták családjukat, majd indultak tovább nyugat felé. 

 

Hetvenhat napig tartó útra megpakolt hátizsákkal túrázni minden 

természetjárónak megterhelő, de ha az ember még filmes felszerelést is cipel 

magával, az időnként kínkeserves lehet. Márpedig harmincöt évvel ezelőtt nem 

néhány dekás kamerákkal folyt a filmforgatás, és a képeket sem súlytalan 

memóriakártyákra rögzítették. Két kamerát használtak, a nagyobbik tizenkét 

kilogrammot nyomott. A két operatőr heti váltásban cipelte a nagyobbik vagy 

a kisebbik kamerát. De a hangmérnök sem járt jobban: neki a húszkilós magnó 

jutott. Az út kezdetén mindenki próbálta magával vinni az otthon megszokott 

használati tárgyait és hetekre elegendő ruhát. Már az első nap kiderült azonban, 

hogy ez lehetetlen. Így a gyártásvezető Volgájával, amelynek segítségével 

Budapesttel tartották a kapcsolatot, szinte minden nélkülözhető dolgot, 

fényképezőgépet, fésűt, dezodort és a legtöbb ruhát hazaküldték. A filmen 

gyakran látható, hogy a túrázók hátizsákján szárad a frissen mosott ruha. Ezt 

nem lehetett kikerülni, mert a legtöbb stábtagnak csak két váltás ruhája maradt: 

ami épp rajta volt és az előző napi, amit menet közben teregetett ki a zsákján. 

A hetvenes években sok olyan használati tárgy, amelyet ma már bármelyik 

boltban meg lehet vásárolni, hiánycikknek számított. Hetekig kellett 

keresgélni, míg megfelelő bakancsot, hátizsákot találtak a stáb minden 

tagjának. A sorozat emblematikussá vált, teljes testet és a hátizsákot beborító 

esőkabátjait a Graboplast alapanyagából kifejezetten a filmesek számára 

gyártották. Ugyanígy csináltatni kellett a hálózsákokat, mert akkoriban még 

nem lehetett jó minőségűeket kapni. 

A Másfél millió lépés, bár főként természetfilmnek tartják, legalább annyira 

szól a falvak életéről és a népi hagyományokról, mint középhegységeink 

természetrajzáról. 1981-ben, amikor a sorozatot először bemutatta a televízió, 

korántsem volt megszokott, hogy egy műsorban hangsúlyos szerepet kapjanak 

a templomok mint a falusi kultúra fő színterei. Márpedig a Másfél millió 

lépésben epizódonként legalább három templom tűnik föl, plébánosok, 

lelkészek nyilatkoznak. A megkérdezett stábtagok egybehangzóan mondták, 

hogy semmilyen politikai nyomást nem éreztek a filmsorozat készítésekor, 

nem kellett semmit sem kivenniük vagy betenniük. Szabados Tamás szerint a 

falusi emberek életét, világát tudták láttatni anélkül, hogy ez bármiféle 

ideológiai színezetet kapott volna. 

A mai természetjárók szinte kivétel nélkül a sorozattól eredeztetik 

szenvedélyüket. A Muzsikás együttes főcímdala himnusszá vált, ma már egy 

világlátást fejez ki. 
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– A kéktúra Magyarország turistaútja. A vándor, ha végighalad rajta, 

minden szépséget megtalál, amit csak elképzelhet. Olyan, mint 

Spanyolországban az El Camino. Egyszer talán ugyanúgy hozzátartozik majd 

a magyarok identitásához, mint a Camino a spanyolokéhoz – mondja Szabados 

Tamás. – Én Magyarország csodáinak ismeretét kaptam a sorozattól. A világon 

egyedül a Nagyszénáson növő pilisi lent, Európa legnagyobb nárciszosát 

Babócsán, a hatezer magyar forrásból legalább kétszázat a Másfél millió lépés 

forgatása közben ismerhettem meg. 

A készítők mind a mai napig évente kétszer összegyűlnek Rockenbauer Pál 

sírjánál a zengővárkonyi szelídgesztenyésben és a narrátor, Sinkó László 

otthonában, hogy életük talán legnagyobb kalandjára emlékezzenek. 

– Ez a kitüntetés alapvetően nem nekünk szól, hanem annak, aki nem 

kaphatta meg, mert posztumusz nem adományozható: Rockenbauer Pálnak – 

vallja Sáfrány József, aki beszélgetésünk után egy órával repült el Ghánába, 

ahol ugyancsak természetfilmet forgat. – Mi kisinasként körülötte 

futkároztunk, de ez a sorozat teljes egészében az ő személyiségét tükrözi. Én 

mindent Rockenbauertől tanultam, és minden későbbi eredményemet a Másfél 

millió lépésnek köszönhetem. 

 

A filmkészítők nem tudtak elszakadni alkotásuktól. A stábtagok és az 

egykoron nyilatkozó falusiak között életre szóló barátságok szövődtek. A 

Makkoshotykán élő erdész, Nagy György máig gyermekeként fogadja Heincz 

Lászlót, aki a világosító Sáfrány Józseffel az ezredforduló táján hivatalos 

megbízással is visszatért a híres turistaösvényre, segédkezve a Cartographia 

által készített kéktúraatlasz létrehozásában. Ehhez újra bejárták a klasszikus 

kéktúra felét és a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kéktúra egészét. 

– Az út során az ösvény kanyarulatait is fölismertük, és azt vártuk, mikor 

jön velünk szembe a stáb többi tagja és régi ismerőseink. Az összkép azonban 

lesújtó volt. Be kellett látnunk, hogy ma már nem készíthető el az a film, 

amelyet Rockenbauer Pál 1979-ben forgatott – sóhajt Heincz László. – Alig 

élnek azok közül, akik a Másfél millió lépés képkockáin szerepeltek. 

Torokszorító például a csereháti Baktakék vagy Csenyéte elnéptelenedése. Szó 

szerint sírtunk Sáfrány Józseffel, amikor ott jártunk. A kéktúra útvonalát 

helyenként meg kellett változtatni, hogy a túrázók elkerülhessék a legrosszabb 

helyeket. 

 

2014. március 22. 
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Öncélú sejtek 
 

 

 

Még idén elindulhat az első közcélú magyar őssejtbank. A reklámok 

hatására az újszülöttek köldökzsinórvérének magáncélú, több százezer 

forintot kóstáló elraktározása közismert, pedig szinte semmi sem 

bizonyítja e gyakorlat értelmét. Eközben a bárki számára hozzáférhető 

őssejttárolásról kevés szó esik, noha ez valóban az életet jelentheti sok 

beteg kisgyermek számára. 

 

Balázs féléves volt, amikor megmentette a testvére életét. Két évvel idősebb 

bátyjánál, Barnabásnál a leukémia kezdeti formáját diagnosztizálták, állapota 

egyre súlyosbodott, gyakran kellett életmentő vérátömlesztést végezni rajta. 

Amikor azonban édesanyja újra teherbe esett, a kisfiút kezelő miskolci Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kórház orvosai azonnal felismerték az új reményt. 

Balázs születésekor köldökzsinórjából összegyűjtötték az őssejteket, 

amelyeket egy erre szakosodott cég gondjaira bíztak. Fél évvel később a Nagy 

Kálmán vezette orvosi csapat sikeres őssejtbeültetést végzett Barnabáson. A 

kisfiú állapota rohamosan javult a műtétet követően, és a teljes gyógyulás 

reményével hagyhatta el a kórházat. 

Ebben az esetben tehát a beteg gyermeket a testvére köldökzsinórjából nyert 

őssejtekkel gyógyították meg, és a művelethez szükség volt egy őssejtbank 

közreműködésére is. Több cég is ingyen segít ilyen esetekben a krízishelyzetbe 

került családoknak. Ez kétségtelenül helyes és pártolandó cselekedet, viszont 

önzetlennek kevéssé tekinthető, minthogy e történeteket azonnal felhasználják 

fizetős szolgáltatásaik reklámozásához. Számukra a sikertörténetek mindennél 

többet érnek. A magáncélú őssejtraktározás kritikusai éppen azt kérik számon 

e cégeken, hogy hol vannak azok a gyerekek, akiket születésükkor 

lefagyasztott saját őssejtjeikkel gyógyítottak meg. 

– Néhány évvel ezelőtt nagy lelkesedés övezte a köldökzsinórvérben 

található őssejtek saját célra történő elraktározását. Az elmúlt időszakban 

azonban ez a lelkesedés csökkent, mivel elmaradtak az eredmények. Nem 

hallunk a szenzációkról, a születéskori őssejtjeikkel meggyógyított 

gyerekekről – osztotta meg velünk kételyének indokait Falus András 

immunológus akadémikus, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára. – Amikor 

több százezer forintot befizetnek a szülők a magánőssejtbankokba, azok 

legalább húsz évre vállalják a sejtek tárolását. Csakhogy még senki sem 

bizonyította, hogy ilyen hosszú idő alatt valóban megőrzi-e az őssejt a 



 

184 
 

születéskori tulajdonságait. Elképzelhető, hogy a sejtek esetleges változásai a 

gyermek későbbi élete során problémát okoznak. 

A magáncélú őssejtraktározást végző cégek reklámkampánya a szülők 

lelkiismeretét célozza. Üzenetük központi eleme, hogy a köldökzsinórvér 

elraktározása befektetés a jövőbe, és ez minden gyermekei egészségéért 

aggódó szülő erkölcsi kötelessége. Hiszen ki tudja, hogy a következő években 

milyen új gyógymódokat fedeznek fel, amelyek a születéskori őssejteket 

használják majd fel. A reklámok hatására a szülők mintegy tizede igénybe is 

veszi a szolgáltatást. Minthogy a cégek érvei főként a jövőbe vetett hitről 

szólnak, nem is cáfolhatók. Azt azonban megvizsgálhatjuk, hogy eddig mi vált 

valóra ígéreteikből. 

– Hazánkban eddig egyetlen esetben sem ültettek be születéskor levett saját 

őssejtet, és a világban is csak néhány esetben volt erre példa. A 

köldökzsinórvér korlátozott számú felhasználható őssejtet tartalmaz, gyakran 

a levett minták minősége sem megfelelő – válaszolta kérdésünkre Rajczy 

Katalin, az Országos Vérellátó Szolgálat magyar őssejtdonor-regiszterének 

igazgatója. – Nagyon kicsi az esély arra, hogy a levett vért saját célra bármikor 

is felhasználhatják. Az azonban már többször előfordult, hogy egy testvért 

sikerült a segítségével meggyógyítani. 

Éppen a testvérek gyógyítását emelte ki Nagy Kálmán, a fenti történetben 

szereplő Barnabást meggyógyító miskolci hematológiaprofesszor is, aki 

egyúttal a magáncélú őssejtraktározást is folytató Krio Intézet orvos 

igazgatója. Mint elmondta: az, hogy még nem használtak föl hazánkban saját 

köldökzsinórból származó őssejteket, nem bizonyítja az eljárás 

haszontalanságát. Egyszerűen még túl kevés magyar gyermek vére lett 

lefagyasztva ahhoz, hogy éppen bennük alakuljon ki olyan betegség (jelenleg 

csak a vérképző szervi daganatok egyes formái), amelyet potenciálisan 

gyógyítani lehet ezen őssejtekkel. 

Ennek ellenére gyakorlatilag minden, az őssejtbankoktól független orvosi 

forrás értelmetlennek nevezi az öncélú köldökzsinórvér-raktározást, a cégek 

ígéreteit pedig megalapozatlannak, illetve megtévesztőnek tartja. Mindez 

azonban korántsem jelenti azt, hogy e sejtek haszontalanok lennének. Ha 

összegyűjtik, megfelelően osztályozzák, majd a rászorulók rendelkezésére 

bocsátják őket (a véradáshoz hasonlóan), akkor valóban életet menthetnek. 

– A közösségi bankokból származó őssejtek bizonyítottan, szinte 

rutinszerűen felhasználhatók gyógyításra – mondja Falus András, akinek a 

családjában egyetlen gyermek köldökzsinórvérét sem őrizték meg saját célra. 

– Éppen ezért lenne jó, ha minél többen ajánlhatnák föl születő gyermekük 

köldökzsinórját (amelyet egyébként eldobnának) a köz javára. 

Csakhogy Magyarországon jelenleg erre nincs lehetőség, nem működik 

ugyanis hazánkban közösségi őssejtbank. Pedig igény lenne rá, hiszen 2013-

ban 58 esetben ültettek be magyar orvosok őssejtet beteg kisgyermekekbe, és 
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ebből hat alkalommal az őssejtek („importált”) köldökzsinórvérből 

származtak. Egy adag külföldi őssejt három–öt millió forintba kerül, amelyet 

a társadalombiztosítás (tb) fizet. 

A legtöbb fejlett országban azonban ma már működik nemzeti közösségi 

őssejtbank, ahonnan nagyobb valószínűséggel és a tb számára olcsóbban 

kaphatnak alkalmas őssejteket a hazai betegek. Az elmúlt években többször 

tettek kísérletet arra, hogy hazánkban is nyíljon ilyen intézmény. Nagy Kálmán 

reményei szerint erre most reális esély mutatkozik. Így akár már idén 

lefagyaszthatják az első századagnyi közcélra felajánlott köldökzsinórvért. 

– Egy magánbank meglévő infrastruktúráját felhasználva sokkal 

egyszerűbben elindítható a közösségi bank, mintha a semmiből hoznánk létre, 

ezért mi is ezt tesszük – mondja Nagy Kálmán, akivel a Krio Intézet 

sejtbankjában beszélgetünk. – Az induláshoz szükséges források rendelkezésre 

állnak, de a hosszú távú működéshez állami vagy magántámogatásra lesz 

szükség. 

 

2014. március 29. 
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Sorváltás csilingeléssel 
 

 

 

Az ország egyik utolsó írógépszerelője abban reménykedik, hogy e 

masinák dísztárgyként születnek újjá. Többször volt dolga 

filmforgatáshoz, színházi előadáshoz használt kellékekkel, sőt egy 

szimfonikus zenekar is hozzá fordult, amikor „szépen csilingelő” írógépet 

keresett koncertjéhez. Ha végleg eltűnik ez a szakma, az amortizálódó 

gépek jövője is megpecsételődik. 

 

Úgy élnek emlékezetünkben az írógépek, mint afféle termetes számítógép-

billentyűzetek, amelyeknek a felső részén félkörívben elhelyezkedő karok ütik 

a betűt a hengerre feszített papírra. A ferencvárosi Ipar utca egyik utcaszint 

alatt lévő üzletébe lépve azonban rádöbben az ember, hogy felszínesek az 

írógépekről alkotott elképzelései. Az alig tizenöt négyzetméteres Balázs-

szerviz valóságos múzeum, de sok „kiállítási tárgyról” első látásra nem 

mondanánk meg, hogy mi is lehetett a rendeltetése. A tulaj, Balázs Bertalan 

sorra emeli le a polcokról az egymáshoz semmiben sem hasonlító 

szerkezeteket. Másfél évszázad óta ezerféle megoldással próbálkoztak a 

mérnökök: vannak itt miniatűr, utazóknak szánt gépek, amelyeken rendes 

billentyűzet sincs, ehelyett egy kar mozgatásával lehet kiválasztani a soron 

lévő betűt, egy másikon körben helyezkednek el a karok, amelyek alulról ütik 

a betűt a papírra. Ez utóbbinak az lehetett a hátránya, hogy az ember nem 

láthatta, éppen mit ír. Az apró mechanikus alkatrészek sokasága, óraművekhez 

hasonló bonyolultsága azonban az írógépek egyetemes jellegzetessége. 

– Mindig is vonzódtam a mozgó ketyerékhez. Édesanyám gyakran mesélte, 

hogy alig lehettem néhány éves, amikor a frissen lecserélt villanyórát 

szétszedtem egy csavarhúzóval, majd hibátlanul összeraktam, és ezt 

ismételgettem egész nap – kezdi történetét a most hatvanhat éves Balázs 

Bertalan. – A hatvanas évek elején, amikor középiskolába jártam, divatba 

jöttek az ezermestercsomagok, nem múlt el hét, hogy ne vettem volna újabbat. 

Talán nem váratlan fordulat, hogy a középiskola után a posta irodagép-javító 

részlegéhez vezetett az utam. 

Akkoriban még „üzemszerűen” működtek a Remington, Continental, 

Olympia márkájú írógépek, ezért ezeket nem is tekinti régiségeknek. 

Műhelyében tucatjával porosodnak a polcokon a több tíz kilogrammot nyomó, 

feketére lakkozott monstrumok. Fiatalkorukban az irodák díszei lehettek. Az 

egyik elöl lévő Olympia oldalán és hátulján üvegablakokat helyeztek el, hogy 

látszódjon az ezernyi miniatűr kallantyú, fogaskerék és rugó. 
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– Ez csak egy hatvanéves ficsúr – legyint a mester nevetve, és inkább a 

számára is különleges, jellemzően a XIX. századból vagy az 1900-as évek 

elejéről származó masinákra terelné a szót. 

Miután Balázs Bertalan kitanulta a szakmát, följebb léphetett a posta 

műhelyében. Győrben elvégezte a postaüzemi főiskolát, számológépekkel, 

majd szorzógépekkel is foglalkozhatott. Kezdetben ezek is mechanikusak 

voltak, aztán az elektronikus gépek térhódításával kezdett minden 

megváltozni. Az elektronikus konstrukcióknak volt már memóriájuk, a 

begépelt szöveget némileg szerkeszteni is lehetett velük. A komputerekkel 

aztán végleg leáldozott az írógépkorszaknak. 

A kilencvenes évek közepén Balázs Bertalan is jobbnak látta, ha a saját 

lábára áll, ő lépett ki a kollégái közül utolsóként. Vállalkozó lett, főként 

fénymásolók, faxok, mátrix- és tintasugaras nyomtatók javításával kereste a 

kenyerét. Aztán úgy öt-hat éve a fax és a régi számítógépes nyomtatók 

elvesztették vonzerejüket, a fénymásolók javítása pedig túlságosan drágává 

vált. Manapság iratmegsemmisítők és hasonló speciális irodagépek javításából 

él. Az írógép pedig megmaradt hobbinak. 

– Az antik holmik sosem mennek ki a divatból. Az írógépek már elég régen 

eltűntek mindennapjainkból ahhoz, hogy egyre érdekesebbé váljanak sokak 

számára – mondja. – Kevesen keresik eredeti rendeltetésük céljából, a többség 

dísztárgynak veszi. Számukra letűnt kort idéz a látványuk, és eleganciát 

kölcsönöz irodájuknak. 

Nemrég járt nála egy költő, aki azért keresett írógépet, mert a gépelés 

hangulata miatt „jobban jön az ihlet”, mint ha számítógépes szövegszerkesztőt 

használna. Mások a szüleik szívéhez nőtt régi masinát hozzák be felújíttatni, 

vagy találtak egy elaggott gépet az ócskásnál, és megtetszett nekik. Többször 

volt már dolga filmforgatáshoz, színházi előadáshoz használt kellékekkel, sőt 

egy szimfonikus zenekar is hozzá fordult, amikor „szépen csilingelő” írógépet 

keresett koncertjéhez. 

Az aprócska bolt roskadozó polcain végigtekintve gyanítjuk, hogy Balázs 

Bertalan valójában több írógépet vesz, mint amennyit elad, vagy javításra 

hoznak hozzá. Csöndesen elismeri, hogy egyben gyűjti is őket, és eddig az 

antik gépek inkább vitték a pénzt, mint hozták. Az igazi érték a 

rendbehozataluk. 

– Egy-egy darab teljes felújítása akár egy hónapnyi munkába telik úgy, 

hogy naponta öt órát foglalkozom vele. Minden alkatrészt szépen le kell 

csiszolni, a díszesebbek billentyűit sokszor aranyozni kell. Gyakran a hiányzó 

betűket is egyedileg pótolom, mert nemhogy a gyár, de a betűtípus sem létezik 

már. 

Vannak vásárlók, akik csak föl akarják tenni a polcra, nekik nem fontos, 

hogy működjön is, elegendő, ha csak jól néz ki. Az igazán igényesek elvárják, 

hogy úgy szuperáljon, mint új korában, ez azonban manapság már sokszor igen 
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nehezen megoldható. Alkatrészt csak bontott gépekből lehet szerezni. Ezzel 

indokolja az egyik bérház pincéjében pihenő több mint száz további írógép 

vételét. A különlegességeket pedig azért veszi – állítja –, hogy megismerhesse 

működésüket, ha majd egyszer ilyet hoznak javíttatni, fel legyen készülve. 

Minthogy a régi gépek hajlamosak a rozsdásodásra (bár olyat is mutatott, 

amelynek billentyűi fából készültek), a pincében állandó a légkondicionálás. 

A helyiség amúgy betelt, ha új szerzemény érkezik, valaminek mennie kell. 

Mára a szerszámok is régiséggé váltak, drágábbak, mint az egész szerkezet. 

Balázs Bertalan mutat is párat, amelyeket az eBay internetes árverési oldalon 

vásárolt hetven-nyolcvan ezer forintnyi euróért. A legelterjedtebb 

írógépszalagot néhány üzem továbbra is gyártja, de ha valaki évszázados 

masinába valót keres, gyakran egyedileg kell elkészíttetni. 

A mester szenvedélyes ember, de kétli, hogy lesznek-e követői. 

– Hat-hét évvel ezelőtt járt itt két diák, akik irodagép-műszerésznek 

tanultak. Nálam végezték a gyakorlatot, bár ez nekik már akkor is afféle 

kuriózum, választható tantárgy volt. Igazából nem akartak írógépeket szerelni. 

Tudomásom szerint ők voltak az utolsók, akik legalább érintőlegesen 

megismerkedtek a szakma fogásaival. Akkoriban rajtam kívül dolgozott még 

egy-két mester Budapesten. Hogy azóta mi van velük, foglalkozik-e valaki 

ilyesmivel, nem tudom.  

 

2014. május 10 
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Hatmillió-nyolcszázezer forintos 

újság 
 

 

 

A világszerte jegyzett, fontos szakfolyóiratokat megjelentető három nagy 

kiadó, monopolhelyzetével visszaélve, fékevesztett ütemben emeli az 

előfizetési díjakat. A könyvtárak pedig vagy lemondják 

tudományosfolyóirat-előfizetéseiket, vagy egyre többet kénytelenek 

költeni erre a célra. Így van ez Magyarországon is. 

 

Sajnos el kellett távolítanunk az egyik tudományos tanulmányodat, mivel 

felszólítást kaptunk erre a [cikket elsőként megjelentető] Elsevier kiadótól. Az 

Elsevier folyamatosan szigorítja a saját kutatásuk eredményét nyilvánosságra 

hozó kutatók elleni lépéseit – áll egy, az Academia.edu tudományos közösségi 

honlaptól nemrégiben a postafiókomba érkezett együtt érző e-mailben. A 

honlap a kutatók kommunikációját segíti, például azzal, hogy a felhasználók 

megoszthatják egymással saját dolgozataikat. 

Csakhogy ezt a legtöbb esetben illegálisan teszik. Ugyanis amikor a kutató 

beküldi a kéziratát a kiadónak, azzal lemond minden szerzői jogáról. Ettől 

fogva tehát elvileg még lefénymásolni sem lenne joga a saját írását. Miközben 

a kiadó egy fityinget sem fizet a tudományos cikkért. 

Hogy miért fogadják el a kutatók e megalázó feltételeket? Mert nem 

tehetnek mást. Egy tudós teljesítményét az alapján mérik, hogy mennyi 

szakcikke jelent meg minél rangosabb folyóiratokban. Ez alapján kap állást, és 

ennek megfelelő eséllyel pályázhat pénzügyi támogatásért. 

A kiadók tehát szinte sohasem fizetnek honoráriumot a szerzőiknek. A 

megspórolt költségeket – gondolhatnánk – a folyóiratok árának alacsonyan 

tartására használják. A valóság ennek szöges ellentéte. Az amerikai The New 

York Review of Books magazin összeállítása szerint a tudományos folyóiratok 

előfizetési díjai vágtatva (az amerikai infláció négyszeresével) emelkednek 

minden évben. Míg 1970-ben egy átlagos kémiai folyóirat éves díja 33 dollár 

volt, ma 4041 dollár (892 ezer forint). Az idegtudományi Journal of 

Comparative Neurology éves költsége 30 860 dollár (6,8 millió forint). 

Az általános gyakorlat szerint egy-egy folyóirat előfizetése külön-külön 

szinte elképesztő öszszeget tenne ki, ezért az intézetek kényszerűségből 

rengeteg (többségükben érdektelen) címet tartalmazó csomagokra fizetnek elő. 

A kiadók így bármit megvetethetnek a könyvtárakkal, függetlenül azok 

igényeitől. 
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Az amerikai egyetemi könyvtárak, az emelkedő díjak és a csökkenő 

pénzügyi források együttes szorításában vergődve, folyamatosan mondják le 

folyóirat-előfizetéseiket. Előfizetés híján pedig egyetlen cikk letöltéséért a 

kiadók (a kiadó online felületéről) akár harminc-negyven dollárt is elkérnek. 

A valóságban persze szinte minden kutató ismer egy másik kutatót, akinek 

van hozzáférése a megfelelő adatbázishoz. Így megy ez Magyarországon is, 

noha minden egyetem, kutatóintézet könyvtára előfizet bizonyos folyóiratokat. 

– Ma az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és az Egyetemi 

Könyvtár összesen 2846 folyóiratot fizet elő. Ez a szám tíz évvel ezelőtt 5073 

volt – nyilatkozta lapunknak Kálóczi Katalin, az ELTE Egyetemi Könyvtár 

megbízott főigazgatója. – Az előfizetés-visszamondások oka egyrészt az 

áremelkedés, másrészt pedig a felsőoktatást érintő forráscsökkenés. Noha 

folyamatosan emelkedik az internetes forráshasználat, a teljes 

olvasóközönséget tekintve mi nem érzékeljük, hogy jelentősen csökkent volna 

azok száma, akik (papíralapú dokumentumokat) kölcsönöznek vagy helyben 

olvasnak. 

A könyvtárigazgató a tudományos kiadók gyakorlatáról elmondta, hogy a 

kutatók körében erős kiadóellenes (főként a legdühítőbb üzleti praktikákkal 

vádolt Elsevier elleni) hangulat érzékelhető. E vállalatok semmilyen 

engedményre nem hajlandók, minthogy betonbiztosnak érzik piaci 

pozíciójukat. Ennek megfelelően minden évben tizenöt-tizenhét százalékkal 

emelik a szolgáltatásaik árát. 

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának (SE KK) folyóirat-

előfizetési gyakorlata is átalakult az elmúlt időszakban, de összességében nem 

csökkent az egyetem polgárai számára hozzáférhető források száma. 

– Az SE KK 2006-ban 3616, 2014-ben 4759 címet fizetett elő. A folyóiratok 

számának növekedése legfőképpen abból adódik, hogy néhány éve előfizetünk 

olyan adatbázisokra, amelyekből nagy mennyiségű folyóirat érhető el – 

válaszolta kérdésünkre Batiz Judit, a könyvtár megbízott főigazgatója. – 

Folyóirat-előfizetéseink összege átlagosan 10-15 millió forinttal nő évente. 

A könyvtár ma már – néhány kivételtől eltekintve – kizárólag digitális 

formában rendeli meg a folyóiratokat, ha erre lehetőség van. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 

főigazgató-helyettese is azt emelte ki válaszában, hogy nincs értelme külön 

kezelni a nyomtatott és az elektronikus folyóiratokat, hiszen mindkettőért 

ugyanúgy fizetni kell. 

– Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) elnevezésű rendszer 

keretében ma 18 006 elektronikus folyóirat érhető el a könyvtárban, és tavaly 

2217 nyomtatott folyóiratra fizettünk elő. Ezek összköltsége 70 millió forint, 

amihez hozzáadódik az EISZ központi forrása is – tájékoztatott minket Téglási 

Ágnes főigazgató-helyettes. – Bár a növekedés soha nem látott méreteket 

öltött, a hasznossága, kihasználtsága kérdéses, hiszen a legtöbb elektronikus 
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tartalmat csomagban árusítják. Így az árukapcsolás következtében azt is 

kapjuk, amit egyedi címek vásárlása esetén nem választanánk. Tíz évvel 

ezelőtt, 2003-ban ehhez képest 3600 folyóiratot vásároltunk 32 millió forint 

értékben, adatbázisokra 11 millió forintot költöttünk. 

Egyre több kutató és kutatóhely jut arra a következtetésre, hogy a jelenlegi 

gyakorlat tarthatatlan és kifejezetten káros. Főként, hogy nagyon sok esetben 

a cikkekben részletezett kutatásokat közpénzből finanszírozzák. Ezért várható, 

hogy állami segédlettel egyre inkább teret nyernek majd olyan programok, 

amelyek új fórumokat teremtenek ezeknek a cikkeknek, olyat, amelyen az 

adófizetők pénzéből folyó kutatások eredményeihez ingyen hozzáférhetnek a 

kutatásra kíváncsi tudósok. 

A nagy kérdés, mennyi idő, amíg ez rákényszeríti majd a nagy kiadókat a 

méltányosabb üzletpolitikára. 

 

2014. május 15. 
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Magic Karcsi titkai 
 

 

 

Ősz hajú, aktatáskás úriember sétál nyugodtan az utcán, egyszer csak 

elállja az útját egy nagy fekete autó, és maffiózók pattannak ki belőle. A 

főnökük azonban letérdel az áldozat előtt, bocsánatot kér a „tanár úrtól”, 

amiért nem figyelt fizikaórán, holott az milyen érdekes. A Spektrum tévé 

Brutális fizika című műsorának reklámját szinte óránként vetíti 

mostanában több csatorna is. De ki az ősz hajú főszereplő, aki érdekessé 

teszi az egyik legutálatosabb tantárgyat? 

 

Árad a telt szava, még az utolsó padba is eljut, / Ezképp hallani város szélein 

is, ha harang zúg. / Nagy diadallal, mint kegytárgyakat, úgy emelé fel / 

Célszerű eszközeit, melyeket maga gyárt a kezével. / Oly precízen jár, 

experimentumot ő soha nem vét, / Azt hiba nélkül végzi ankeres órakerékként. 

/ Ott elevenné lesz, mit titkol a vajszínű könyvlap, / Hol csoda dolgot 

fémdobozok produkálnak – az idézet Sarkadi Tamás F29 című, kissé csetlő-

botló verséből való, amely a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Természettudományi Karának lapjában, a Pikk Ászban jelent meg. 

A cím a Fizikai Intézet előadótermének számára utal, a vers főszereplője 

pedig Härtlein Károly tanszéki mérnök. Ő szinte legendaszámba megy az 

egyetemen (szó szerint ódákat zengenek róla) – és a televízió segítségével már 

az egyetemen kívül is. Több hallgató is a fizikai demonstrációs kísérletek 

mágusának nevezte őt, innen beceneve: Magic Karcsi. Az egyetemen a fizikai 

előadások gyakorlati, kísérletes része hárul rá, de széles körű ismertségét a 

Magyar Televízió, a Duna Tv, legújabban pedig a Spektrum számos 

műsorának köszönheti. Tizennyolc évig volt a Csodák Palotája kuratóriumi 

titkára, a Kutatók éjszakája pedig édesgyermeke. 

Természetes közegében, a fizika-előadó melletti kísérleti szertárban 

(hivatalosabb nevén a demonstrációs laboratóriumban) fogad minket. Az 

előadóteremben éppen vége van az órának, a hallgatók régi hagyomány szerint 

hangos tapssal köszönik meg az előadást. A szertár falain és a szekrényekben 

a legkülönbözőbb eszközök százai a műanyag csipeszektől a huzalokon és 

diótörőkön át a számítógép-alkatrészekig. Hamar kiderül, hogy ezek mind a 

bemutató kísérletekhez kellenek: vagy régiekhez, vagy olyanokhoz, 

amelyeken Härtlein minden áldott pillanatban töri a fejét. 

– Szerencsém volt, mert a József Attila Gépipari Technikumba jártam, és 

ott a fizika, illetve az órai kísérletezés nemcsak megtűrt, kötelező nyűg volt, 

hanem a gépipari szakórák természetes kiegészítője – kezdi történetét Härtlein 
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Károly. – A tanárok nem a valóságtól elrugaszkodott elméleti tananyagot 

tanítottak, hanem mindent alátámasztottak a gyakorlatban is, és minden fizikai 

jelenségre gépészeti példákat hoztak. De az a maitól teljesen különböző iskolai 

miliő volt. A tanárnak sokkal szellősebb volt az élete, két előadás között volt 

egy lyukasórája, amikor előkészíthette a kísérletet. Manapság ilyesmire nincs 

idő, mert a tanároknak több a kötelező óraszámuk, a diákoknak pedig kevesebb 

a fizikaórájuk. 

Itt közbevetjük, hogy emlékeink szerint húsz évvel ezelőtt sem láttunk 

szinte soha fizikai kísérletet a gimnáziumban. A mérnök szerint tanárfüggő, 

hogy ki mennyire képes szóban átadni a tananyagot, és mennyire van affinitása 

a gyakorlati bemutatókhoz, de szerinte „a fizikai kísérletekről lemondani 

halálos bűn”. Ismer azonban olyan vidéki tanárt, aki több kis faluban tanít, 

hogy meglegyen a heti kötelező 26 órája, ehhez pedig napi hetven kilométert 

utazik. Ilyen körülmények között természetesen lehetetlenség kísérletek 

előkészítésével, begyakorlásával foglalkozni, bár vannak ellenpéldák is, ők 

viszont a családjuktól vonják el a szükséges időt. 

Härtlein édesapja is pedagógus volt, ezért a fiú általános iskolás korában 

délutánonként gyakran az apja munkahelyének szakrajztermében töltötte az 

időt. A nyolcadik osztály elvégzése után pedig abba a középiskolába íratták be, 

ahol az édesapja is tanított. 

– Ott az volt a divat, hogy a szülő nem tanította a gyerekét, a többi tanár 

viszont nagyon meghajtotta. Az ottani tanárok (akik az iskola hetvenes 

évekbeli megszűnése dacára a mai napig évente összejárnak) bennem élnek 

tovább. Pontosan tudom, hogy egyik vagy másik fogást melyik tanártól lestem 

el – mondja Härtlein, miközben beszélgetésünk alatt végig fényes 

alumíniumgyűrűvel játszik. – Gépészmérnöknek tanultam, de rájöttem, hogy 

nem akarok ezzel foglalkozni. Ekkor választottam a tanítást, oktattam 

autószerelő-iskolában és a ma már furcsán csengő nevű Oleg Kosevoj Ipari 

Szakmunkásképző Intézetben is. Bárhol tanít az ember, legyen az elit 

gimnázium vagy szakmunkásképző, megtalálhatja a közös nyelvet a 

gyerekekkel. Szerintem a szakiskolákban minden tárgynak illeszkednie kell az 

iskola profiljához. A gépipari iskolákban sokkal könnyebb az autókról és a 

gépekről beszélni a diákoknak nyelvórán is, mint a Vörös tér vagy az 

Alexanderplatz látnivalóiról. Egyszerűen az érdekli őket. 

Végül nem bírjuk tovább, és megkérdezzük, hogy mi az az 

alumíniumgyűrű, amelyet Härtlein Károly folyamatosan az ujjai között forgat. 

Elneveti magát, felderül az arca, és elkezdődik a beszélgetés kísérletes 

szakasza. A tanszéki mérnök láthatóan ebben a gyakorlati tanári szerepben érzi 

magát elemében. Kiderül, hogy a gyűrű egy szétszerelt winchesterből (a 

számítógép adattárolásra szolgáló merevlemezei közül) származik. Rögtön 

maga készítette, kondenzátorhoz kapcsolt dróttekercset kap elő az egyik 

fiókból, és ráhelyezi a gyűrűt. Sajnos a kondenzátor nincs feltöltve, így az 
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eszköz nem működik. A tanár elmondása szerint az áram járta tekercs körül 

olyan erős, az alumíniumgyűrűre nézve taszító mágneses mező jönne létre, 

hogy a gyűrű a plafonon koppanna. Néhány éve a Sárospataki Református 

Kollégium Gimnáziumában mutatott be kísérleteket az imateremben. Ott az 

acélgyűrű még az ő várakozásaihoz képest is magasabbra repült, egyenesen az 

orgona sípjai közé. Valószínűleg már ott is marad. Egyébként Härtlein szerint 

a winchesterek a fizikai kísérletek egész tárházát kínálják, hiszen alig találni 

bennük olyan alkatrészt, amely ne lenne alkalmas a legalapvetőbb jelenségek 

szemléltetésére. (Szétszerelés előtt azért érdemes lementeni róluk minden 

adatot.) 

A mérnök nem tudja megnevezni a kedvenc kísérletét. „Valamikor ebbe 

vagyok szerelmes, másszor abba” – mondja. Mostanában a mobiltelefonnal 

végezhető kísérletek foglalkoztatják, már született is a témában egy 

diplomamunka az intézetben. Az összes modern okostelefonban van 

gyorsulásmérő (ez szükséges ahhoz, hogy a telefon el tudja fordítani a képet, 

alkalmazkodva az elfordításhoz). Ezzel a gyorsulásmérővel könnyedén lehet 

például szöget mérni. 

Bármennyire szeresse is az ember a fizikát és az oktatást, ugyanannak a 

(talán évszázadokkal ezelőtt felfedezett) jelenségnek az ezredik bemutatása 

unalmassá válhat – gondolhatnánk. Talán nincs még egy olyan állítás, amellyel 

Härtlein Károly kevésbé értene egyet. 

– A laikusok sokszor nem értik a fizikus működését. A fizikai kutatás első 

lépése, hogy megfigyeljük a jelenséget, később pedig tudatosan felidézzük, 

ellenőrzött körülmények között megismételjük. Végül összefüggéseket 

keresünk a mért értékek között. Ez a kísérletezés – mondja. – Hiába beszélünk 

a legalapvetőbb, régóta ismert jelenségekről, az oktatásban újra és újra végig 

kell menni e lépéseken, hiszen csak úgy állhat össze a hallgató fejében a nagy 

kép. De a tanár is minden bemutató kísérlet után egyre jobban érti azt, amit 

tanít, ő sem spórolhatja meg ezt az állandó továbbképzést. 

A laboratóriumban tárolt ezernyi változatos tárgy között diótörőből 

láthatóan több van, mint amennyit az ember egy fizikaszertártól elvárna. Van 

mókus formájú, amelynek a farkát kell lenyomni, de olyan is, amelyben három 

rudat kell elcsavarni egymáshoz képest meglepően csekély erővel, és a 

csonthéjas gyümölcs máris darabokra törik. Amikor a diótörőkhöz fűződő 

vonzalmáról kérdezzük, Härtlein Károly azonnal előkap a szekrényből egy 

vödörnyi diót és a világ legegyszerűbb diótörőjét: fémpálcák közé szorított 

vasgolyót. A diótörés a Brutális fizika egyik epizódjában is megjelenik. A 

műsorvezetők vaslapot tesznek három tojásra, és úgy próbálnak rajta 

kalapáccsal diót törni. A tojások – első látásra nem meglepő módon – azonban 

folyton eltörnek. 

– Amikor kitaláltam a kísérletet, és otthon kipróbáltam, rendesen működött. 

(Az elvárás szerint a tojások nem törnek el, mert a kalapácsütés nem elég erős 
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ahhoz, hogy a nehéz vaslapot kimozdítsa a nyugalmából a tehetetlensége miatt, 

így az mozdulatlan marad – M. Cs.) A forgatáson azonban egymás után törtek 

a tojások, mert azok nem falusiak voltak, hanem nagyüzemben termelték őket, 

és vékony volt a héjuk – magyarázza Härtlein Károly. – Az ember az évek 

során beletanul abba, hogy mit lehet filmes eszközökkel megmutatni, és mit 

nem. De a televízióban, ahogy máshol is, elsősorban attól lesz hatásos egy 

kísérlet, hogy az ember odamegy, és tisztességgel megcsinálja, nem próbál 

elkenni semmit. Ha így jár el, ritkán hibázik. A többi már csak szórakoztatás. 

Härtlein Károly számos kísérletének filmfelvétele fenn van a YouTube-on, 

például a tinyurl.com/hartlein címen.  

 

2014. október 25. 
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Gyógyító misszión Afrikában 
 

 

 

A közép-afrikai ebolajárvány káoszában az érintett államok jórészt csak 

a nemzetközi jótékonysági szervezetek önkéntesei segítségével képesek 

valamennyire kézben tartani a helyzetet. E szervezetek közül is 

kiemelkedik az Orvosok Határok Nélkül (MSF), amely mára világszinten 

is megkerülhetetlen „egészségügyi szolgáltatóvá” vált nem csak az 

ebolával sújtott területeken. Magyar önkéntesükkel beszélgettünk. 

 

Ez egy vicc – mondja az Orvosok Határok Nélkül (Médecins Sans Frontieres, 

MSF) brüsszeli logisztikai központjának vezetője a The New York Times 

riportjában, amikor egy tízezer orvosi maszkról szóló felajánlásról kell 

döntenie. A kissé hálátlannak tűnő reakció mögött az a könyörtelen tény bújik 

meg, hogy csak az ebola elleni harchoz 200 ezer maszkot kell a helyszínre 

szállítania a szervezetnek minden egyes hónapban. A létfontosságú ellátmányt 

az MSF saját globális logisztikai hálózata juttatja célba. Az MSF éppen úgy 

tud talán a leghatékonyabb orvosi segélyszervezet lenni a világon, hogy 

teendőiről mindig a realitások objektív értékelése után dönt. És nem fél ennek 

érdekében konfliktusokat vállalni. 

A szervezetet a Vöröskereszt szakadár orvosai alapították, akik a 60-as 

években megelégelték, hogy a nigériai katonák nem engedték nekik, hogy 

élelmiszersegélyt vigyenek a lázadók ellenőrzése alatti területen éhezőknek, 

ráadásul ezt csöndben kellett volna tűrniük. Ellenszegültek, és a Vöröskereszt 

számos szabályát megszegve dolgoztak tovább, majd 1971-ben létrehozták az 

MSF-et. Azóta a szervezet kimondottan csak a gyógyítást tartja szem előtt, 

független a kormányoktól, és nem feltétlenül működik együtt a helyi 

hatóságokkal, ha nem lehetséges. 

Mára egyértelmű tiszteletet vívtak ki maguknak, évi 1,3 milliárd eurós 

költségvetésből gazdálkodnak, ennek 91 százaléka magánadomány. Tavaly 

6000 önkéntest küldtek a világ 67 országába, és 30 ezer helyit alkalmaztak. 

Idén, főként az ebola miatt, e számok sokkal magasabbak lesznek. (Lapzárta 

előtt érkezett a hír, hogy az amerikai Time magazin „az év emberének” 

választotta az ebola ellen harcolókat.) 

Az MSF a világ minden tájáról fogadja az önként segíteni akaró orvosokat. 

Akit kivisznek, annak fedezik az utazását, biztosítják a szállását és az 

étkezését, illetve havonta kap 922,5 euró költségtérítést. Hazánkból is mennek 

velük gyógyítani. 
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– Mindig is szerettem volna a harmadik világban dolgozni, mert ott igazán 

szükség van a segítségre, hiszen sok helyütt egyáltalán nincsenek állami 

kórházak – kezdi történetét Mócz Krisztina, a Semmelweis Egyetem 

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájának aneszteziológus 

szakorvosa. – A szakvizsga után, 2008-ban pedig épp olyan időszak volt az 

életemben (bezárt a kórház, ahol addig dolgoztam), hogy volt időm, így 

jelentkeztem az MSF-nél. A kiválasztás során tájékoztatják a jelentkezőket, 

hogy milyen körülményekre számíthatnak, hiszen nem mindenki alkalmas 

arra, hogy ilyen mostoha körülmények között dolgozzon. Az interjún ezért 

inkább a pszichológiai rátermettséget vizsgálják. Teljesen felkészülni arra, ami 

ott vár az emberre, mégsem lehet, hiszen minden ország más és más, és egy-

egy országbéli szituáció is rendkívül bonyolult a képlékeny politikai és 

társadalmi helyzet miatt. 

Mócz Krisztina eddig négy missziót teljesített három országban, 

alkalmanként két-két hónapon keresztül. 2008-ban és 2009-ben Nigériában, a 

Niger folyó deltájában gyógyított. Traumatológián dolgozott, legtöbbször 

motorbalesetes sérülteket kellett ellátniuk, mivel bukósisakot egyáltalán nem, 

de még cipőt sem nagyon hordanak az ottani motorosok, akik gyakran egész 

családjukat szállítják a motorbiciklin. Altatóorvosként fő feladata a 

műtétekhez szükséges altatás-érzéstelenítés biztosítása volt, de gyakran 

belgyógyászati eseteket is el kellett látnia. 

Alighogy visszatért Nigériából, még ugyanabban az évben elutazott 

Jemenbe is. Ott egy kicsi, negyvenágyas kórházban dolgozott, ahol mindenféle 

esettel találkoztak, a szüléstől a baleseti sérüléseken át a belgyógyászati 

kórképekig. Jemenben gyakorlatilag polgárháború dúl az iszlamista felkelők 

és a kormányerők között. A doktornő negyedik küldetése Szudánba vezetett 

2010-ben, még a déli országrész függetlenedése és a polgárháború kitörése 

előtt. „Még béke volt, amikor én mentem”, mondja, bár a rivális törzsek közötti 

villongások már akkor is javában folytak. 

– Az MSF orvosai általában nyugodtan végezhetik a munkájukat, és nem 

találkoznak közvetlenül a helyi politikai harcokkal – mondja Mócz Krisztina. 

– Az országban működő misszió irányítói rendkívül pontosan ismerik a helyi 

viszonyokat, és a konfliktus összes résztvevőjével kapcsolatot tartanak fenn. 

Így képesek megítélni, hogy az adott helyzetben mire van szükség ahhoz, hogy 

a gyógyítás biztonságosan folyhasson tovább. 

Az MSF a gyógyítás technikai feltételeit illetően igen szigorú szabályok 

szerint működik, így az alapvető eszközökből (injekciós tűből, kötszerből, 

általánosan használt gyógyszerekből) szinte sosincs hiány a legeldugottabb 

afrikai faluban működő MSF-kórházban sem, a műtőben mindig tökéletes a 

sterilitás. Ennek ellenére a munkakörülmények köszönő viszonyban sincsenek 

az Európában megszokottakkal. A kórháznak berendezett épületek gyakran 

valójában földszintes házak, amelyeket az állam képtelen volt egyedül 
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működtetni, ezért a szervezet átvette az irányítást. A kórtermeket sokszor 

speciális sátrakban rendezik be. 

Az ellátottak körének meghatározásakor gyakran nehéz döntéseket kell 

hozni. A gyakori, egyszerűbben és olcsóbban gyógyítható kórképeket tudják 

nagyrészt kezelni, hiszen csak így lehet a korlátozott forrásokból a lehető 

legtöbb emberen segíteni. Röntgengép általában van, de MR vagy CT 

természetesen nincs. Alapvető gyógyszerek rendelkezésre állnak, és az 

önkéntes orvosok rátermettségét bizonyítja, hogy csupán ezeket felhasználva 

is képesek olyan betegségeket meggyógyítani, amelyekhez Európában sokkal 

drágább orvosságokat használnak rutinszerűen. 

Az ebolajárvány sújtotta országokból gyakran érkeznek hírek arról, hogy a 

helyiek kétségbeesésükben az őket kezelni igyekvő és a fertőzötteket 

elkülöníteni akaró külföldi orvosokra támadtak. Mócz Krisztina nem tapasztalt 

ilyet, bár ebolás területen nem járt. 

– Ahol eddig voltam, az emberek mindig nagy tisztelettel és szeretettel 

viszonyultak hozzánk, hiszen tudták, hogy mi vagyunk az egyetlen esélyük 

arra, hogy orvosi ellátásban részesüljenek. Soha nem éreztem, hogy 

ellenségesen közelítettek volna felénk – folytatja az aneszteziológus. – 

Igazából veszélyben sem éreztem magam soha. Néha tudtuk, hogy helyi 

harcok folynak a közelben, időnként hallottunk lövéseket is, de tényleges 

háborús területen nem kellett dolgoznom. 

 

2014. december 11. 
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Több mint hipotézis 
 

 

 

Néhány hete Ferenc pápa újfent világossá tette, hogy a katolikus egyház 

tanításai, illetve a modern tudományos felfedezések – legfőképpen az 

evolúció és az ősrobbanás – között nincs semmi ellentmondás. Más 

katolikus vezetők az értelmes tervezettségnek nevezett elméletet 

áltudománynak nevezték. Csak azokat lephették meg e kijelentések, akik 

az elmúlt fél évszázadban nem figyeltek arra, amit a Vatikán mondott. 

 

Az egyház nem tiltja – egybehangzóan a humán tudományok és a szent 

teológia jelenlegi álláspontjával – az evolúciós elméletet érintő kutatást és a 

vitát […] mindaddig, míg az az emberi test korábban létezett élő anyagból való 

eredetét kutatja. Viszont a katolikus hit arra kötelez minket, hogy úgy tartsuk: 

a lélek Isten teremtménye. Ezt [a kutatást] azonban úgy kell végeznünk, hogy 

az evolúciót támogató és az azzal ellentétes ismereteket is igen alaposan 

fontolóra vegyük – áll az enciklikában. 

Bizonyára sokak úgy vélik, ez az idézet az elmúlt hetekben született pápai 

körlevélből való, amelyet Ferenc pápa nemrégiben szenzációt keltő evolúciós 

„pálfordulása” után adtak ki. Pedig valójában 1950-ben írt így XII. Piusz pápa 

Humani generis kezdetű enciklikájában. A katolikus egyház vezetői soha nem 

jelentették ki kategorikusan, hogy az evolúcióelmélet összeegyeztethetetlen a 

katolikus tanításokkal, sőt számos alkalommal nyilatkoztak úgy az elmúlt 

évtizedekben, hogy a modern tudomány eszközeivel a világról szerzett tudás 

bővülését, ha az megfelel az erkölcsi alapértékeknek, az egyház soha nem 

gátolhatja azzal, hogy „istentelennek”, „bűnösnek” bélyegzi. 

 

Intelligens tervezettség 

 

Az újabban értelmes vagy intelligens tervezettség nevet használó elmélet 

hirdetői azonban láthatóan sokkal ügyesebben juttatják el üzeneteiket az 

embereknek. Nem csoda, sokan úgy gondolják, hogy a keresztény vallások 

általában elutasítják az élőlények és az univerzum fejlődéséről alkotott 

tudományos elméleteket. Ez koránt sincs így, az intelligens tervezettség 

valójában csak az amerikai neoprotestánsok és az iszlámhívők körében igazán 

népszerű. Bár a világ minden táján megtaláljuk az elmélet híveinek jórészt 

elszigetelt csoportjait, de ők általában hangosabbak valós súlyuknál. Hogy 

mennyire nem ők képviselik a kereszténység egészét, azt Ferenc pápa minapi 

üzenete bizonyítja a legfényesebben. 
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„Amikor a teremtésről olvasunk a Genezis könyvében, könnyen úgy 

képzelhetjük Istent, mint egy bűvészt (varázslót), aki a varázspálcájával bármit 

megtehet. Pedig nem így van – mondta a Pápai Tudományos Akadémia ülésén 

tartott beszédében Ferenc pápa. – [Isten] megteremtette az emberi lényeket, és 

hagyta, hogy az általa adományozott belső törvények szerint fejlődjenek, hogy 

elérjék önmaguk teljességét. […] A természetes evolúció nem áll ellentétben a 

teremtés fogalmával, mivel az evolúcióhoz szükség volt a fejlődő lények 

megteremtésére.” 

Ferenc az univerzum keletkezéséről alkotott legelfogadottabb tudományos 

elmélet mellett is kiállt: „Az ősrobbanás, amelyet ma a világ eredeteként 

tartunk számon, [ugyancsak] nem ellentétes az isteni beavatkozás 

gondolatával, sőt inkább szükségszerűvé teszi azt. […] Senki sem gondolhatja 

azt, hogy a tudomány tanulmányozása által gyengébbé válik, vagy 

istenszeretete csorbul. Pont ellenkezőleg, a tudás, a bölcsesség és az ima együtt 

erősítik a szívet és a szellemet.” Kevesen tudják, hogy az ősrobbanás-elméletet 

egy katolikus pap, a belga csillagász és fizikus Georges Lemaitre vetette 

először papírra 1931-ben. 

Az evolúcióelmélet és a valóban befolyásos keresztény gondolkodók 

kapcsolata valójában másfél évszázados múltra tekint vissza. Már közvetlenül 

Charles Darwin A fajok eredete című művének 1859-es publikálása után 

nyilvánvalóvá lett, hogy az egyház szinte kizárólag az evolúcióelmélet ember 

származását illető olvasatával vitatkozik, miközben a többi élőlény 

törzsfejlődését a nyilvánosság szintjén nem vitatták a magas rangú katolikus 

tisztviselők. Hivatalos állásfoglalást az evolúcióról évekig nem is tett közzé a 

Vatikán, mintegy a hívekre, illetve a helyi papságra bízva annak értelmezését, 

téziseinek elfogadását vagy elutasítását. 

Már az evolúció ismertté válása előtt is gyakori volt, hogy az egyház 

megengedte, sőt javasolta a Bibliában foglaltak allegóriaként (és nem szó 

szerint) való értelmezését, ha azok nyilvánvalóan ellentmondtak a 

megfigyeléseknek és a tudományos felfedezéseknek. Művelt, tájékozott 

ember, legyen pap vagy világi ember, már a XIX. században is köznevetség 

tárgya lett, ha nyilvánosan hirdette, hogy a Föld mindössze hatezer éves. 

Beszédes, hogy A fajok eredetét soha nem vették föl az index librorum 

prohibitorumra, a katolikus egyház által károsnak és éppen ezért tiltottnak 

tartott könyvek listájára. 

XII. Piusz Humani generis enciklikája a XX. század közepén aztán teljesen 

megváltoztatta (pontosan nyilvánosan is egyértelművé tette) a katolikus 

egyház hivatalos álláspontját a törzsfejlődéssel kapcsolatosan. Valószínűleg a 

pápa és bíborosai akkor azt gondolták, hogy a kérdést egyszer s mindenkorra 

lezárták. Hiszen a második világháború után szélvészgyors fejlődésnek induló 

természettudományok korában kevesen hihették azt, hogy még a 2000-es 

években is tömegek (az Egyesült Államok lakosságának 42, Törökország 
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népességének 85 százaléka) hiszik majd, hogy az ezer oldalról bizonyított 

evolúció fantazmagória. 

 

A lélek eredete 

 

Bár a józan ész alapján jogosan vélekedhettek így a Vatikán vezetői, tévedtek. 

Amerikában soha nem tűnt el a bibliai teremtést betű szerint értelmező 

kreacionizmus, és a nyolcvanas években újjáéledt, immár értelmes tervezettség 

néven. Népszerűségére jellemző, hogy az amerikai Republikánus Pártban 

gyakorlatilag elvárás, hogy a funkcionáriusok, szenátorjelöltek úton-útfélen 

hangoztassák, hogy keresztényként ők nem hisznek az evolúcióban (ahogy a 

globális felmelegedésben sem). 

Mindez – gondolhatnánk – hitbéli kérdés, és mint ilyen, a legalapvetőbb 

emberi szabadságjogok egyike, hogy mindenki olyan álláspontot foglaljon el 

vele kapcsolatban, amilyet meggyőződése diktál. Csakhogy az 

intelligenstervezettség-hívők szent kötelességüknek tartják, hogy 

rákényszerítsék az iskolákat, hogy az evolúciót és a saját tanaikat legalább 

egyenrangú elméletként tanítsák (majd logikus következő lépésként az 

evolúció tanítását szüntessék be). Ezzel pedig valójában a következő 

generációkra próbálják rákényszeríteni tudatlanságukat. 

Fontos azonban, hogy itt főként az amerikai neoprotestáns egyházak 

híveiről és nem a katolikusokról van szó. A katolikus iskolákban szerte a 

világon – Amerikában is – magától értetődő módon része a tananyagnak az 

evolúció. Az amerikai katolikus Notre Dame Egyetemen, amelyet a Keresztes 

Kongregáció tagjai alapítottak, és részt vesznek az irányításában mind a mai 

napig, a természettudományoknak otthont adó egyik épület aulájának 

padlójában van egy mozaikból kirakott, kör alakú jelvény. A jelvény közepén 

a DNS kettős spirálja, kerületén pedig a híres idézet az egyik legnagyobb 

hatású evolúcióbiológustól, Theodosius Dobzhanskytól: „A biológiában 

semminek sincs értelme, ha nem az evolúció fényében nézzük.” 

II. János Pál 1996-ban fontosnak érezte újfent kinyilatkoztatni a katolikus 

egyház elfogadó, sőt támogató álláspontját az evolúcióval kapcsolatban. A 

pápa, hasonlóan Ferenchez, akkor is a Pápai Tudományos Akadémia ülésén 

beszélt: „Ma, fél évszázaddal a [Humani generis] enciklika megjelenése után 

néhány új felfedezés arra a felismerésre vezetett minket, hogy az evolúció több 

mint egy hipotézis. Valójában figyelemre méltó, hogy – számos, különböző 

tudományterületen tett felfedezés után – ezen elmélet egyre nagyobb 

befolyással bír a kutatók gondolkodására. E független kutatások egybecsengő 

eredményei […] jelentősen erősítik az elmélet helyességét.” A lélek eredete 

azonban az egyházfő szerint továbbra sem magyarázható evolúciós keretek 

között: „Azok az evolúciós elméletek […], amelyek a lelket az élő anyagból 
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eredeztetik, vagy annak puszta melléktermékeként magyarázzák, nem 

összeegyeztethetőek az emberi igazsággal.” 

XVI. Benedek sokak szerint távolodni igyekezett az evolúció elődje által 

folytatott „kanonizációjától”, és állásfoglalásaiban időnként az intelligens 

tervezettség hirdetői által előszeretettel hangoztatott elemek is feltűntek. „Az 

is igaz, hogy az evolúció nem teljes, tudományosan bizonyított elmélet” – írja 

egy helyütt. Ugyanakkor az általa vezetett egyházi hivatalok állásfoglalásaiban 

– pápasága előtt és alatt – számos alkalommal elődje és utóda felfogásához 

hasonló gondolatok jelennek meg. A klérus előtt tartott 2007-es beszédében 

például így fogalmazott a teremtés és az evolúció vélt ellentétéről: „E 

szembenállás abszurd. Egyrészről igen sok tudományos bizonyíték támasztja 

alá az evolúciót, amely így valóságosnak tűnik, és gazdagítja az életről 

meglévő tudásunkat. Ugyanakkor az evolúció doktrínája nem válaszol meg 

minden kérdést, különösen a nagy filozófiai kérdést: hogyan jött létre a 

mindenség? És hogyan kezdődött el mindaz, ami az emberhez vezetett? Úgy 

gondolom, ez a legfontosabb.” 

 

Tudományos egyetértés 

 

Darwin születésének kétszázadik (és A fajok eredete megjelenésének 

százötvenedik) évfordulóján, 2009-ben részt vettem a római pápai egyetemen 

rendezett evolúciós konferencián, ahol a világ vezető evolúcióbiológusai, 

teológusai és természettudományos végzettségű egyházi méltóságok a 

törzsfejlődésről vitatkoztak. Pontosabban nem vitatkoztak szinte semmiről, 

hiszen a folyamat mechanizmusát illetően gyakorlatilag egyetértés volt köztük. 

A dolgok kezdetéről vélhetően a kutatók többsége másképp gondolkodik, mint 

a vendéglátók, de ezt illedelmességből vagy a konferencia sikerének közös 

célját szem előtt tartva mindenki megtartotta magának. A konferenciáról 

kiadott nyilatkozat elfogadta a Föld több milliárd éves korát és az élet 

fokozatos megjelenését, illetve magát az evolúciót. 

A résztvevők egyike, a Toulouse-i Katolikus Egyetem Domonkos-rendi 

matematikus-teológusa, Jean-Michel Maldamé így nyilatkozott lapunknak 

akkor: „Nincs semmi ellentmondás a vallás és a természettudományok között. 

Csak egy valóság, csak egy élet létezik, és ez a tárgya a tudományos és a 

teológiai vizsgálatoknak is. Én francia vagyok, így kívülállóként figyelem az 

intelligens tervezettségről Angliában és az Egyesült Államokban folyó vitát. 

Ez a mozgalom az anglikán egyházhoz köthető teológiai irányzatban 

gyökerezik, sem a katolikus, sem a protestáns, sem az ortodox hagyománynak 

nem része.” 

Még nála is egyértelműbben fogalmaz számos interjújában az amerikai jezsuita 

csillagász, George Coyne atya, a Vatikáni Csillagvizsgáló volt igazgatója. 

Szerinte „az intelligens tervezettség nem természettudomány, még ha annak is 
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próbál tűnni. Ha tanítani akarjuk az iskolákban, azt a hittannal és a 

kultúrtörténettel együtt kell tanítani, és nem a természettudományok között.” 

Paul Poupard bíboros, a Pápai Kultúratanács volt elnöke pedig úgy 

nyilatkozott, hogy „a hívő embernek kötelessége figyelni arra, amit a világi 

modern tudomány nyújtani tud, ugyanúgy, ahogy mi is kérjük, hogy a hitbéli 

tudást is vegyék figyelembe az emberiességi kérdések megoldásában. […] Jól 

ismerjük annak veszélyeit, ha a vallás megszakítja kapcsolatát az értelemmel, 

és a fundamentalizmus áldozatául esik.”  

 

2014. december 20. 
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Ellenálló törzsek 
 

 

 

Az Egészségügyi Világszervezet az „antibiotikumok utáni világ” 

eljövetelére figyelmeztet. A baktériumok ugyanis mára legyőzni látszanak 

a huszadik század közepe óta a világot megváltó antibiotikumokat, az 

emberiség pedig fegyvertelen marad a kórokozókkal szemben. A 

harmadik világ, különösen India a rezisztens baktériumokkal vívott 

háború frontvonalában él, és a harc tízezrével szedi újszülött áldozatait. 

 

Az Indiáról alkotott kép gyökeres változáson ment át. Ma már nem a 

szegénységben élő tömegekről, inkább a magas szintű technológiai 

szakértelmet kívánó iparágakban elért sikerekről szólnak az onnan érkező 

hírek. A színfalak mögött azonban a szegények százmilliói számára kevéssé 

változott a világ. A szülészeti osztályokon pedig olyan baktériumok 

pusztítanak, amelyek ellenállnak az összes ismert antibiotikumnak. A riadót 

fújó orvosok szerint csak idő kérdése, hogy ezek a világ más tájain is 

elterjedjenek. 

A baktériumok jelentette fenyegetést akkor mérhetjük föl reálisan, ha 

figyelembe vesszük, hogy miközben a világméretű pánikot okozó ebolajárvány 

eddig 7905 áldozatot szedett, addig csak tavaly 58 ezer indiai csecsemőt öltek 

meg az antibiotikum-rezisztens kórokozók. A szomorú statisztikához az is 

hozzátartozik, hogy évente 800 ezer újszülött hal meg az ázsiai országban. Ez 

a szám a milliárdos lakossághoz viszonyítva is szörnyű. Hazánkban ezer élve 

születésre vonatkoztatva 5,16 baba hal meg, Indiában viszont ez a szám 42. A 

világ újszülött-haláleseteinek harmada Indiában történik. 

A The New York Times riportja szerint az indiai szülészeteken olyan 

baktériumok pusztítanak, amelyek öt évvel ezelőtt még ismeretlenek voltak. 

Az orvosok megelőzésképpen szinte minden újszülöttet antibiotikummal 

kezelnek, s ezzel csak súlyosbítják a bajt. Az ellenálló kórokozók ugyanis 

éppen az indokolatlanul alkalmazott antibiotikumok miatt terjedhettek el. 

Bármennyire is tragikus ez a folyamat, tudományos szempontból semmi 

meglepő nincs benne: az evolúció játszódik le a szemünk előtt – felgyorsítva. 

Az antibiotikumokra érzékeny „régi” baktériumok elpusztulnak, de egy részük 

olyan mutációt hordoz a génjeiben, ami ellenállóvá teszi. Idővel csak ők 

maradnak életben és szaporodnak, az antibiotikum pedig hatástalanná válik. 

Erre már az antibiotikum atyja, Alexander Fleming is rájött, és idejekorán 

figyelmeztetett is. A felvilágosító kampányoknak hála a nyugati világban az 

utóbbi időben örvendetesen csökkent az antibiotikum-használat, de a világ más 
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részein fordított folyamat megy végbe. Ma már a világ antibiotikumainak 

hetven százalékát Indiában, Brazíliában, Oroszországban, Kínában és Dél-

Afrikában használják fel. Ez a rossz higiénés körülmények miatt részben 

indokolható, de sokszor kifejezetten káros. 

Indiában az emberek fele a szabadban könnyít magán, minthogy nem létezik 

lakhelyükön csatornázás. Nem csoda hát, hogy ott a legmagasabb a bakteriális 

fertőzések száma. A közegészségügyi vizsgálatok kimutatták, hogy 

egyértelmű összefüggés van a csatornázottság és a lakosság antibiotikum-

használata között. A rezisztens baktériumtörzsek mégis a kórházakban 

terjednek igazán. Az országos felmérések feltárták, hogy az indiai kórházak 

hetven százalékában fertőzött az ivóvíz. A feltételezések szerint az anya még 

terhesen megfertőződik, a baba pedig már betegen jön világra. Az életük első 

öt napjában fertőzéstől megbetegedett csecsemők hetven százalékát a jóformán 

mindennek ellenálló mikrobák támadják meg. Az antibiotikumokról azt 

gondolhatnánk, hogy a modern gyógyszervegyészet termékeként drágák, 

valójában sok fejletlen országban jóval hozzáférhetőbbek, mint a tiszta víz, a 

steril injekciós tű vagy a csatornázás. 

A fenyegetettséggel szembeni küzdelmet komoly anyagi érdekek és a 

nemzeti büszkeség is hátráltatja Indiában. Öt évvel ezelőtt Újdelhiben fedeztek 

fel egy addig ismeretlen, rezisztens törzset, és a helyszín alapján a rá jellemző 

enzimet NDM–1-nek (Újdelhi metallo-béta-laktamáz–1) nevezték el. Emiatt 

az indiaiak tiltakozni kezdtek, nem akarták, hogy ezt a gyilkos kórokozót velük 

azonosítsák. Különösen azért nem, mert az országban virágzik az orvosi 

turizmus, amikor nyugati turisták otthon méregdrága egészségügyi kezeléseket 

végeztetnek indiai kórházakban. 

Az Indiában felfedezett baktériumok világméretű hódítása nem puszta 

hipotézis. A genetikai vizsgálatok bebizonyították, hogy a rezisztens 

baktériumtörzsek leszármazottjai már az Egyesült Államokban, Japánban és 

Franciaországban is feltűntek. Az Egészségügyi Világszervezet illetékesei arra 

figyelmeztetnek, hogy ha „születésük helyén”, Indiában és más harmadik 

világbeli országban nem sikerül megfékezni ezeket a kórokozókat, rezisztens 

baktériumok „cunamija” törhet a világra, s az antibiotikumra nem 

számíthatunk. 

„Vannak olyan rezisztens baktériumfajok, amelyeknek folyamatosan 

erősödik az ellenálló képességük, és terjednek a világban. Ilyen, az indiai 

kórokozókhoz igen hasonló polirezisztens baktérium mára a világ szinte 

minden országába, így hazánkba is eljutott – tájékoztat Füzi Miklós, a 

Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézetének docense. – Vannak 

azonban más fajok, amelyeknél a rezisztencia terjedése megállt vagy esetleg 

kissé vissza is szorult. Valószínűleg a pozitív folyamatok részben a 

felvilágosító kampányok sikerének köszönhetők, ugyanakkor sajnos vannak 

törzsek, amelyeknél ez nem következett be. Az antibiotikum hatástalansága 
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olyan, ma veszélytelennek tűnő egészségügyi beavatkozásokat lehetetleníthet 

el, amelyeket természetesnek vélnek a nyugati világban élő betegek. Sok 

rutinműtét során lép föl fertőzés, amelyet az esetek nagy részében kordában 

tudtak tartani az orvosok. A csípőprotézisek beültetésekor például jelenleg a 

páciensek két százalékát támadja meg valamilyen baktérium. A becslések 

szerint ha nem lesznek hatékony antibiotikumok, a műtöttek harminc-negyven 

százaléka fog megfertőződni. Az esetek harmada halálos lehet. Ugyanígy 

minden olyan beavatkozás veszélyessé válhat, amikor a beteg 

immunrendszerét szándékosan legyengítik, vagy az szükségszerűen legyengül. 

Ilyen a kemoterápia, az átültetések, a pacemaker és a belső defibrillátor 

beültetése.” 

Decemberben jelent meg az eddigi legátfogóbb jelentés a rezisztens 

baktériumok közegészségügyi és gazdasági hatásáról. A becslések szerint ha a 

jelenlegi ütemben terjednek az ellenálló törzsek, akkor az évszázad közepéig 

300 millió ember halhat meg a fertőzésektől, és ez százbillió dollár kárt okoz 

a világon. (Ki lehet ugyanis számolni, hogy az orvoslás sikere vagy kudarca 

mekkora gazdasági hatással bír részben az ellátás ára miatt, részben a 

meggyógyított betegek jövőbeli termelőmunkája által. A jelentés közgazdász 

szerzői például úgy becsülik, a császármetszések két százalékkal növelik a 

világ gazdasági termelékenységét, hiszen nélkülük sok kisbaba meghalna.) A 

várakozások szerint a halálesetek többsége Ázsiában és Afrikában következik 

majd be, de Európában is 390 ezer és az Egyesült Államokban is 310 ezer 

ember eshet áldozatul a „szuperbaktériumoknak” évente, a mai ötvenezerrel 

szemben. 

A gyógyszeripar működése nem kedvez sem az antibiotikumok megfontolt, 

mértékletes használatának, sem az új, innovatív szerek kikísérletezésének. Ha 

egy gyógyszercég több milliárd dolláros befektetéssel új rák- vagy 

szívgyógyszert fejleszt ki, sokkal nagyobb profitra tehet szert a hatóanyag 

szabadalmi védelmének lejárta előtt, mint az antibiotikumokkal. Nehezen térül 

meg annak az orvosságnak a létrehozása, amelyet szándékosan ritkán, csak a 

legszükségesebb esetekben írnak fel az orvosok. A rövid távú gazdasági 

érdekek azt diktálják, hogy a szerből minél többet használjanak a betegek, 

függetlenül a hosszú távú veszélyektől. 

Tudatosítani kellene az emberekben az antibiotikumok túlzott és 

indokolatlan használatának veszélyeit, és akkor ők, belátva a kockázatokat, az 

előírásnak megfelelően bánnának e pótolhatatlan gyógyszerekkel – 

gondolhatnánk. Csakhogy egy angol felmérés azt a meglepő eredményt hozta, 

hogy éppen azok az emberek okozzák a legtöbb kárt, akik a legtöbbet tudnak 

az antibiotikumokról, írja a The Guardian. A tesztből kiderült, hogy azok, akik 

tudják, hogyan működnek a baktériumellenes szerek, sokkal gyakrabban 

szedik be őket orvosi utasítás nélkül, sőt sokszor családtagjaiknak is adnak 

belőlük, ha betegnek ítélik őket. A pszichológusok feltételezik, hogy ilyenkor 
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az emberek talán a közérdek (az antibiotikum megóvása a társadalom és az 

utókor számára) és a személyes érdek (az orvos elkerülése, szeretteink 

megsegítése) között őrlődnek, és annak ellenére, hogy ismerik a racionális 

érveket, mégis a vélt rövid távú személyes érdek mellett döntenek. 

Bár az antibiotikum-rezisztenciáról egyre aggasztóbb hírek érkeznek, és a 

mérvadó lapokba író mikrobiológus szerzők is „rémálmot”, a „baktériumok 

győzelmét” és a „modern orvoslás végét” emlegetik cikkeik címében, 

természetesen ezen a területen is folynak kutatások, időnként reménykeltő 

fejleményekkel. A Szöuli Nemzeti Egyetem kutatói a Science tudományos 

folyóiratban tették közzé, hogy kifejlesztettek egy újfajta tesztet, amelynek 

segítségével a korábbi idő negyede-ötöde is elég arra, hogy a betegtől vett 

baktériummintáról megállapítsák, milyen antibiotikumokra rezisztens. Az idő 

kulcstényező. A jelenlegi általános gyakorlat szerint ugyanis legalább 16-20 

órának kell eltelnie, mire kiderül, hogy egy adott szernek ellenáll a kórokozó, 

vagy sem. Gyakran az orvosok nem várják meg ezt az időt, hanem azonnal 

széles spektrumú, tehát sokféle baktérium ellen hatásos antibiotikumot írnak 

fel a betegnek, ezzel pedig tovább segítik a rezisztens törzsek térnyerését. 

Holland mikrobiológusok az antimikrobiális szerek új csoportját fedezték 

föl. Ezek nem a gombák által termelt vegyületek származékai, hanem a 

baktériumokat fertőző vírusokból izolált enzimek. Még jó pár évnek kell 

eltelnie ahhoz, hogy a klinikumban alkalmazott gyógyszerek szülessenek a 

felfedezésből, de a várakozások szerint ezen enzimekkel szemben a kórokozók 

sokkal nehezebben alakíthatnak ki rezisztenciát. 

Füzi Miklós kutatócsoportja is az antibiotikum-rezisztens baktériumokat 

vizsgálja, és előzetes eredményeik, ha végül bebizonyosodik helyességük, a 

docens szerint gyökeres változásokat hozhatnak a globális rezisztenciaellenes 

harcban. 

„Van egy igen széles körben alkalmazott antibiotikum-csoport, amelyről azt 

gyanítjuk (és eredményeinket már külföldi vizsgálatok is megerősítették), 

hogy nagyon jelentős szerepet játszik az ellenálló képesség terjedésében. Ezek 

a szerek ugyanis nemcsak az önmaguk elleni rezisztenciának kedveznek, de 

más antibiotikumokkal szemben is ellenállóvá teszik a mikrobákat – tudtuk 

meg Füzi Miklóstól. – Még nem nevezném meg ezeket az antibiotikumokat, 

ezzel várunk addig, míg 110 százalékig biztosak leszünk az eredményekben. 

De ha igazunk lesz, és sikerül ezek használatát racionálisabbá tenni, azzal 

jelentősen javulhatnak a jelenlegi valóban aggasztó folyamatok.”  

 

2015. január 17. 
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Hóágyútűz 
 

 

 

Huszonöt éve nem volt olyan rossz a síszezon kezdete az Alpokban, mint 

az idén. Hóhiány miatt szerte Európában és Észak-Amerikában 

hónapokig zölden-barnán árválkodtak a lesiklópályák. 

 

Sífutóverseny az olaszországi Dobbiacóban és Val di Fiemmében, biatlon az 

ausztriai Oberdorfban, megannyi síugró- és lesiklóverseny szerte Európában. 

Csak néhány síesemény az elmúlt hetekből, amelyeket a szervezők kemény 

munkája – és vastag pénztárcája – segítségével végül meg lehetett rendezni 

ugyan, de amint a tévéközvetítés operatőre nem a versenyző néhány méteres 

környezetét mutatja, hanem feltűnnek a pályától néhány méterre lévő fák, 

sziklák is, a szomorú valóság azonnal nyilvánvalóvá válik. Hó ugyanis 

kizárólag azon a tíz-húsz méteres sávon van, amely elengedhetetlenül 

szükséges a verseny lebonyolításához. Mellette tavaszias napsütésben zöldell 

a fű, a nézők nekivetkőzve szurkolnak, az alpesi völgyekben és a környező 

hegyekben semmi fehér nem látszik. Lassan azok a versenyek keltenek 

feltűnést, ahol természetes havon síelhetnek, nem pedig odaszállított vagy 

mesterségesen előállított jégkristályokon. Pedig a karácsonyi-szilveszteri 

időszak létfontosságú a síturizmus számára. Ilyenkor keletkezik az éves 

bevétele ötöde. 

A svájci Davos decemberi kálváriája jól mutatja a világszerte uralkodó 

helyzetet. A Nemzetközi Síszövetség előzőleg törölte a franciaországi La 

Clusazba tervezett sífutóversenyt, mert ott nem volt hó, és áthelyezte azt a 

következő világkupa-forduló helyszínére, Davosba. Csakhogy ott se esett, és 

még ahhoz is túl meleg volt, hogy a helyszínen készítsenek havat a hóágyúkkal. 

A szervezőknek a 2380 méter magasan lévő Flüelapassba kellett küldeniük a 

hóágyúkat, a hókotrókat és a teherautókat. Noha ott sem volt elegendő 

természetes hó, de legalább már elég hideg volt ahhoz, hogy készítsenek, és a 

verseny előtti éjszaka leszállítsák Davosba. Mindez azonban nem volt 

elegendő a teljes pálya befedéséhez, így az eredetileg tervezett harminc 

kilométeres férfi- és a 15 kilométeres női verseny helyett csak 15, illetve tíz 

kilométeres futamokat tudtak tartani. 

Már azok a síközpontok is bajba kerültek, amelyekről korábban szinte 

elképzelhetetlennek tűnt, hogy a szezon közepén hó nélkül maradnak. A 2010-

es téli olimpia helyszínén, Vancouverben voltak napok, amikor tíz Celsius-

fokig emelkedett a hőmérséklet, versenyeket kellett átrendezni az időjárás 

miatt. De a négy évvel később a „garantáltan hóbiztosként” beharangozott 

Szocsiban megrendezett játékokon sem volt sokkal jobb a helyzet. Két 
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tesztversenyt is törölni kellett a hóhiány miatt, a versenyeket végül csak a jó 

előre hűtőházakban és hőszigetelő tartályokban elraktározott rengeteg hó 

felhasználásával lehetett biztonságosan megrendezni. Az elemzések szerint, ha 

továbbra is a jelenlegi ütemben melegszik a föld, az évszázad végére az eddigi 

19 téliolimpia-helyszínből már csak tíz városban fog sportolásra alkalmas hó 

esni telente, 2100-ra pedig mindössze hat helyen lehet majd síelni. 

Az elmúlt fél évszázadban 2,5 millió négyzetkilométernyi területről tűnt el 

a februári hótakaró az északi félgömbön (ez Magyarország területének 27-

szerese), ami nem pusztán a bolygó melegedését jelzi, hanem azt is, a folyamat 

önmagát erősíti. Ez az albedójelenség: a fehér felületekről jobban 

visszaverődik a napfény, amely így kevésbé tudja melegíteni a felszínt, az 

pedig hidegebb maradhat. Ha a hó eltűnik, a nap még jobban melegíti a talajt. 

Az Alpok jégtakarójának fele tűnt el a XIX. század közepe óta, mivel az 

éghajlati viszonyok miatt a hegység kétszer-háromszor gyorsabban melegszik 

a világ átlagánál. Az Alpok hóhatára évről évre magasabbra kúszik, 

évtizedenként negyven-ötven méterrel. Ha minden így megy tovább, az 

európai síparadicsomok kétharmada bezárhat az évszázad végéig, írja a The 

New York Times. De ez persze csak a kisebbik baj. A gleccserek rendkívül 

fontos raktárai az édesvíznek. Ha eltűnnek, az drasztikus vízhiányt okozhat a 

folyókban, ami az ivóvízellátástól az ipari termelésig és az elektromos energia 

előállításáig rengeteg helyen okoz majd zavarokat. 

A hóhiány nemcsak a hobbisízők szórakozását rontja el, de a világszinten 

hetvenmilliárd dolláros éves bevételt hozó síturizmus leépülésén keresztül 

hatalmas gazdasági károkat is okoz. Az Egyesült Államok síparadicsomai az 

évezred első évtizedében a meleg és száraz telek miatt egymilliárd dollárnyi 

veszteséget szenvedtek el, és 27 ezer ember került utcára. Sok alacsonyabban 

fekvő, kisebb központ már bezárt az Alpokban is, mert nem tudták kifizetni az 

elmaradó hó pótlásának költségeit. 

Ma már ugyanis minden magára valamit is adó síközpont hóágyúkkal 

pótolja a hiányzó havat. De a hóágyúzás sem lehet végleges megoldás, hiszen 

a melegben a mesterségesen készített hó ugyanúgy elolvad, mint a természetes. 

Ezenkívül a hóágyú rendkívül drágán és energiapazarló módon működik. Az 

Alpok hóágyúi több vizet fogyasztanak (majdnem ötezer köbmétert 

hektáronként), mint Bécs városa. Egy köbméter havat kétezer forintért 

készítenek. Bár az utóbbi évtizedben tömegessé fokozódó igény miatt 

gőzerővel fejlesztik a hókészítő gépeket, ezek csak mínusz két Celsius-fok alatt 

hatásosak (hiszen meg kell fagyniuk a levegőbe porlasztott apró 

vízcseppeknek). Néhány évtized múlva már csak a ma még kifejezetten 

magaslatinak számító üdülőhelyek fognak működni. Ezek kapacitása azonban 

nem növelhető a végtelenségig, általában távolabb esnek a fő közlekedési 

útvonalaktól, és ahogy a konkurencia visszaszorul, az áraik is a csillagos égbe 

nőnek majd. 
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A gazdagabb svájci és francia üdülőhelyeken már akkor is hóágyúznak, ha 

a meteorológusok elegendő mennyiségű természetes csapadékot jósolnak. A 

hóesés előtt ugyanis igyekeznek mesterséges hóval takarni a meleg talajt, 

mintegy hőszigetelve azt, hogy a felszínre eső, sportolásra legalkalmasabb 

állagú kristályok ne olvadjanak el olyan gyorsan. A turisták számára a hóágyú, 

legyen az bármilyen kifinomult is, nem pótolhatja az igazi hóesést. Ha a 

környező táj csupasz barna, és tavaszias az idő, a műhóval borított csík ellenére 

sem keríti hatalmába a tél hangulata a látogatókat, akik csalódottan távoznak. 

Legközelebb pedig már nem a korábban megszokott egy hétre jönnek, 

hanem csak pár napra, amikor a híradások alapján a legnagyobb a megfelelő 

hó valószínűsége. Mindez nemcsak a helyszín összbevételét csökkenti 

(miközben a kiadások az infrastruktúra fenntartása miatt meredeken nőnek), 

hanem tervezhetetlenné is teszi a költségvetést. De még mindig jobb – 

mondják a sípályák üzemeltetői –, ha legalább néhány napra visszatérnek az 

egykoron elhivatott sízők. Sokuk ugyanis a téli szabadságát a havas hegyek 

helyett inkább a meleg trópusokon tölti újabban. Az sem drágább ugyanis, mint 

egy-egy svájci síközpont, és szinte biztosak lehetnek abban, hogy remek lesz 

az idő a strandoláshoz, búvárkodáshoz. 

Egyre kevesebben hisznek abban, hogy a jelenlegi aggasztó éghajlati 

folyamatok eséllyel megállíthatók, esetleg visszájukra fordíthatók. Az 

alkalmazkodás válik tehát a téli sportokból élő közösségek, illetve a havas 

sportok szövetségeinek egyetlen lehetőségévé. Sok helyütt igyekeznek 

szélesíteni az általuk kínált szórakozási lehetőségek kínálatát, zárt fürdőket, 

sportközpontokat építenek, illetve megpróbálják a már megszokott havas 

sportágakat „nyáriasítani”. A síugrásnak, a sífutásnak és a biatlonnak már profi 

szinten is létezik hómentes változata. A síugró sáncok lécvezető sínjeit jég 

helyett kerámiával burkolják, az érkezőlejtőt pedig műanyag szőnyeggel fedik 

be. A sífutóléc végeire görkorcsolyakerekeket szerelnek, így már aszfalton is 

lehet velük gurulni. 

Vannak települések, amelyek még a csőd előtt feladják a kilátástalan 

küzdelmet az elemekkel. A svájci Stockhorn régióban leszerelték a sílifteket, 

és teljes erővel a téli hegymászásra és a hótalpas túrázásra koncentrálnak. Míg 

a síközpontok üzemeltetői néhány éve még hallani sem akartak az 

éghajlatváltozásról, és a biztos hótól függő jó hírüket féltve ki nem ejtették 

volna a szájukon a globális felmelegedést, ezek az idők elmúltak. Miközben 

Amerikában még mindig az országos politika legfelsőbb szintjein vitatkoznak 

arról, hogy van-e egyáltalán felmelegedés, a síturizmusban dolgozók közül 

mára elfogytak a szkeptikusok. 

Ez önmagában azonban nem menti meg a havas sportokat az enyészettől. 

Ha csak nem találnak fel olyan anyagot, amely időjárás-függetlenül képes a hó 

illúzióját kelteni, néhány évtized múlva a sízés csak a leggazdagabbak 
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kiváltsága marad, akik meg tudják fizetni, hogy négy-öt ezer méter magas 

hegyekbe utazzanak.  

 

2015. január 24. 
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Steril fotók 
 

 

 

A repülés a legbiztonságosabb módja a közlekedésnek – ismétlik 

rutinszerűen a híradások minden repülőkatasztrófa után. Az elmúlt évben 

azonban mintha szokatlanul sok repülő járt volna szerencsétlenül a 

világban. Tényleg így van-e, és lehet-e fejleszteni a biztonsági előírásokon 

a balesetek elkerülése végett? 

 

Mindjárt leszállunk, de előtte még #lmtas – írta Gary Baumgardner egy 

magáról készített fotó (divatos szóval selfie) mellé, amelyet a legnagyobb 

forgalmú fényképmegosztó honlapra, az Instagramra töltött föl. Az lmtas 

rövidítés annyit tesz: „let me take a selfie”, vagyis hadd csináljak még egy 

selfie-t! Az utasok által a repülés ideje alatt használható elektronikus eszközök 

palettája újabban kiszélesedett. Míg korábban tilos volt bekapcsolni szinte 

bármilyen rádióhullámokat kibocsátó eszközt, addig manapság a legtöbb 

légitársaság bizonyos korlátozásokkal engedélyezi ezek használatát. Sokan a 

fényképezés tilalmát sohasem tartották be. Főként a ritkán repülők állják meg 

nehezen, hogy az ablakból ne fotózzák le a kilátást. 

Gary Baumgardner azonban nem nevezhető ritkán repülőnek, ő ugyanis 

pilóta. Korábban rengeteg pilótafülkében készített mobiltelefonos képet tett 

közzé az Instagramon. Tehát amikor azt írta, hogy „mindjárt leszállunk, csak 

még csinálok egy selfie-t”, akkor azt úgy értette, hogy pár másodperc múlva ő 

maga fog landolni egy nagy utasszállító géppel, több száz utassal a háta 

mögött. De előtte még mobiltelefonjával vacakol, buta arcot vág a kamerába. 

Utána esetleg színszűrőket próbálgat az elkészült képen, hogy az még szebb 

legyen. Majd viccesnek gondolt megjegyzéssel együtt feltölti az internetre, 

hogy minél több ismeretlen rajongója lájkolhassa azt. Amikor mindezzel 

végzett, akkor talán a vészesen közeledő leszállópályára is vet egy futó 

pillantást. Baumgardner később azt állította, hogy minden képét a földön 

csinálta, függetlenül a melléjük írt megjegyzésektől. 

Az amerikai Quartz internetes újság által néhány hete robbantott sztori az 

„Instagram pilótáiról” igencsak nagyot szólt, rengeteg tévécsatorna, újság 

foglalkozott az üggyel. Az érintett pilóták és kollégáik érthető módon nem 

örültek túlzottan a nem kívánt figyelemnek. A Quartz fél éven keresztül 

figyelte sok pilóta internetes fiókját, és lementettek minden pilótafülkében 

készített képet. Aki különösen aktív volt ezen a téren, attól nyilatkozatot is 

kértek, de legtöbbjük azonnal törölte magát és képeit az Instagramról, és 

próbált eltűnni a figyelem elől. Amit azonban egyszer feltöltöttünk az 

internetre, azt onnan törölni már bajosan lehet, hiszen megmarad ezer más 
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helyen is. Az állásukat féltő pilóták ennél is tovább mentek. Sokan a riportot 

író újságírót kezdték zaklatni, kiderítették lakcímét, telefonszámát. 

Mi a baj az esetenként valóban megkapó, az átlagember számára ritkán 

látható, a repülő elülső ablakán keresztül készült tájképekkel? Az, hogy 

készítésükkor a repülés legelemibb biztonsági szabályait sértik meg. Az 

amerikai, az európai uniós és a nemzetközi légügyi hatóságok egybecsengő 

rendelkezései szerint a pilóták számára tilos szinte minden olyan elektronikus 

eszköz (mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó) használata repülés 

közben, amely nem a repülőgép alapvető felszerelései közé tartozik. Még 

akkor is, amikor a biztonságosnak és eseménytelennek számító tízezer lábas 

magasság felett repülnek, általában robotpilóta segítségével. Csakhogy a 

legnépszerűbb pilótafotók azok, amelyeket közvetlenül felszállás után vagy 

landolás előtt készítenek. Ilyenkor nemhogy fényképezgetni tilos, de még 

csevegni is. Az úgynevezett „steril pilótafülkét” előíró szabályok szerint 

leszállás közben a pilóták egymás között is csak a gép irányításával 

közvetlenül összefüggő információkat oszthatnak meg, és minden 

idegszálukkal a vezetésre kell koncentrálniuk. 

Természetesen a sok óráig tartó repülések unalmasak lehetnek a pilóták 

számára, ami ugyancsak rossz hatással van figyelmükre. Ezért az 

utazómagasságon engedélyezett számukra, hogy egyenek, vécére menjenek, 

még könyvet is olvashatnak, vagy keresztrejtvényt is fejthetnek. Elektronikus 

eszközt azonban nem használhatnak mindaddig, míg a pilótaülésben ülnek, 

tehát szolgálatban vannak. Sok pilóta nem ért egyet ezzel, szerintük semmilyen 

biztonsági kockázatot nem jelent, ha fényképeznek egyet, akár landolás 

közben. A cikkben sem szerepel egyetlen olyan baleset sem, amelyet a 

fényképező kapitányok, első tisztek okoztak volna (akik minden bizonnyal az 

aktív pilóták kisebbségét alkotják). Mégis ezek a szabályok, amelyeket 

mérlegelés nélkül köteles betartani minden légi szakember. Az amerikai 

légügyi hatóság szerint 2009-ben a New York állambeli Buffalo térségében 

lezuhant repülőgép katasztrófáját, mely 49 emberéletet követelt, az okozta, 

hogy a pilóták nem tartották magukat a steril pilótafülkéhez. Ezenkívül egy 

tanulmány kimutatta, hogy az elektronikus képernyők szinte „elnyelik” a 

pilóták figyelmét, sokkal jobban, mint a könyvek vagy újságok. Ugyancsak 

2009-ben fordult elő, hogy a két pilóta olyannyira belemerült a laptopjába, 

hogy csak a légi kísérő kérdésére vették észre, hogy már kétszáz kilométerrel 

letértek az útiránytól. Az amerikai közlekedésbiztonsági hivatal két hete 

nyilvánosságra hozott vizsgálati eredménye szerint a selfie már ölt is. 

Kiderítették, hogy egy tavaly májusban Denver mellett éjjel lezuhant kisrepülő 

katasztrófáját az okozta, hogy a pilóta és utasa mobiltelefonnal önarcképeket 

készítettek, és elvakította őket a vaku. Mindketten szörnyethaltak. 

A repülés biztonságosságát szavatolni hivatott rendelkezések folyamatosan 

fejlődnek. Ha a kétség legkisebb gyanúja is felmerül valamely eszköz vagy 
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körülmény veszélyességét illetően, inkább azonnal betiltják. Így jártak el a 

kilencvenes évek elején a mobiltelefonokkal is. Az akkor merőben új 

technológia hatásairól semmit sem tudtak, mindössze annyit, hogy 

rádióhullámokat bocsát ki, amelyek elméletileg befolyásolhatják a repülőgép 

működését, ezért megtiltották használatukat. Évtizedek teltek el, és semmilyen 

értékelhető bizonyíték nem született arról, hogy a mobiltelefon eséllyel 

katasztrófát okozhatna. Az utasok telefonjai miatt soha nem zuhant le vagy 

hibásodott meg repülő, pedig a közvélemény-kutatások szerint az emberek 

hatvan százaléka korábban sem kapcsolta ki a zsebében lapuló mobilt. Tehát 

feltételezhetjük, hogy mióta ezek az eszközök általánosan elterjedtté váltak, 

minden egyes repülőgépen végig üzemelt legalább egy, de inkább sok telefon. 

Végül tavaly lépett érvénybe e tilalmak feloldása, így ma már a legtöbb 

repülőtársaság engedélyezi a telefonok használatát a repülés teljes időtartama 

alatt. Problémáról azóta sem érkezett hír. 

A mobiltelefonok tilalma talán értelmetlen volt, a repülésbiztonsági 

szabályok nagy része azonban korántsem az. Sok katasztrófa egyértelműen 

visszavezethető e szabályok megszegésére. A legutóbbi nagy visszhangot 

kiváltó baleset az Air Asia légitársaság Indonéziából Szingapúrba tartó 

járatának lezuhanása volt 2014 utolsó napjaiban. Bár a tragédiát valószínűleg 

a különösen rossz időjárás okozta közvetlenül, kiderült, hogy a légitársaság 

engedély nélkül repült vasárnap. Indonézia repülési szempontból a világ egyik 

legveszélyesebb országa. Miközben a középosztály erősödésével dinamikusan 

nő a repülni vágyó emberek tömege, az ország számos légitársaságának olyan 

rosszak a baleseti statisztikái, hogy az európai és az amerikai hatóságok 

kitiltották őket légterükből. 

Tavaly mintha több légi katasztrófa lett volna a szokásosnál. A malajziai 

légitársaság két gépe is lezuhant, az egyik még márciusban eltűnt, azóta sem 

találják, a másikat Kelet-Ukrajna fölött lőtték le. Júliusban egy hét alatt három 

nagy repülő is lezuhant. A lelőtt malajziai gép mellett a Trans Asia járata 

Tajvan felett és az Air Algerie gépe Maliban. A három balesetben 462-en 

haltak meg néhány nap leforgása alatt. Sokan a hírek hallatán arról kezdtek 

töprengeni, hogy mindez csak a véletlen műve-e, mi tette 2014-et a repülés 

legkatasztrofálisabb évévé. Nos, erről szó sincs. 

A lezuhant repülők számát tekintve valójában 2014 volt a sugárhajtású 

polgári repülés történetének legbiztonságosabb éve. Összesen 111 gép 

szenvedett balesetet. A hetvenes években ez a szám háromszáz körül mozgott. 

A képhez azonban az is hozzátartozik, hogy az elveszett emberéleteket tekintve 

nem ilyen jó a helyzet. Összesen 1320-an haltak meg, ami jelentős, 

háromszoros emelkedés 2013-hoz képest, amikor rekordkevesen, 459-en 

haltak meg repülőszerencsétlenségben. A repüléstörténet három leghalálosabb 

éve 1972 (3400 áldozat), 1985 (majdnem 3000) és 1996 (2800 halott) volt, de 

a hetvenes-nyolcvanas években az átlag is 2000 körül mozgott. Tehát az 1320 
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áldozat az utóbbi rendkívül jó évekhez képest kiugró ugyan, de közel sincs az 

évtizedekkel ezelőtti állapotokhoz. 

E statisztikákat tovább javítja, hogy manapság összehasonlíthatatlanul 

zsúfoltabb a légtér, mint korábban. Tavaly volt az első olyan év, amikor a 

polgári repülőjáratok száma egyes napokon meghaladta a százezret, a teljes 

évre 37,4 millió járatot terveztek a légitársaságok. E járatok összesen 

hárommilliárd körüli légi utast szállítottak. Mindezeket figyelembe véve 

kevesebb mint három baleset történik minden egymillió repülésre 

vonatkoztatva. 

Melyik közlekedési mód hát a legbiztonságosabb? 2011-ben az Európai 

Unióban 2300 vonatbaleset történt, amelyekben 1239 ember halt meg. A 

becslések szerint ez négy halálesetet jelent minden tízmilliárd utaskilométeren 

(ha egy vonaton száz ember utazik, és tíz kilométert tesz meg, az ezer 

utaskilométernek számít). A közúti balesetekben évente 1,24 millió ember hal 

meg világszerte, amely tízmilliárd utaskilométerre vonatkoztatva nyolcvan 

halálesetet jelent. Ugyanez az érték a repülőgépeknél három emberélet. 

 

Idén február 4-én a Trans Asia légitársaság Tajvanról Kínába tartó járata 

röviddel a felszállás után a tajpeji Csilung folyóba zuhant. A 38 áldozatot 

követelő balesetet az tette a világ közvéleménye számára különösen 

drámaivá, hogy az oldalára fordult, alig egyéves repülőgép letarolt egy 

hidat, és ezt az egyik autóban üzemelő videokamera rögzítette is. A baleset 

pontos okai egyelőre nem ismertek, de a pilóták két perccel a felszállás után 

a hajtómű kigyulladását jelentették. Sokan felvetik, hogy az üzemeltető 

Trans Asia működése körül valami nagyon nincs rendben, mert alig fél éve 

egy másik tajvani járatuk is szerencsétlenül járt. Akkor 48 ember halt meg.  

 

2015. február 28. 

  



 

216 
 

Lefőtt a kávé 
 

 

 

A termékek, amelyek a fogyasztók lustaságára építenek, sikerre vannak 

ítélve. A kávét rejtő kapszula, amely egyetlen csésze ital főzésére alkalmas, 

fényesen bizonyítja e tézist. Ám a kapszulák újrahasznosíthatatlanok, és 

ötszáz év alatt bomlanak le. A keletkező sok ezer tonnányi szemét 

gyakorlatilag kezelhetetlen. 

 

Jó pár éve áttértünk otthon a kapszulás kávéra, részben egyszerűsége, de főként 

a lefőzött ital már-már kávéházi eszpresszót idéző minősége miatt. Ez persze 

nincs ingyen, hiszen gyártótól függően egy kapszula (és így egy csésze kávé) 

ára 120–150 forint. Keveseknek tűnik föl, hogy ez menynyire drága, hiszen a 

negyed-fél kilós csomagokban árult szemes vagy őrölt kávé egyszer csak 

elfogy – de ki emlékszik akkor már arra, hogy pontosan hány adag kávét 

készítettünk belőle… Azelőtt kotyogós kávéfőzőt használtunk. Hogy tisztán 

lássuk a költségeket, annak idején lemértem, pontosan mennyi kávét töltünk 

bele egy alkalommal. Kiderült, hogy egy csésze kávéhoz nagyjából tíz gramm 

alapanyagot használunk föl. Ez még a drágább márkák használatakor is azt 

jelenti, hogy legfeljebb 35-40 forintba kerül egy csésze kávé. Ezt tetézi, hogy 

a kapszulákba mindössze hat-hét gramm kávét töltenek, majd négy-ötszörös 

áron értékesítik. 

A kávékapszulák legsúlyosabb ára mégsem az árcédulájukon szerepel. 

„Néha már sajnálom, hogy megcsináltam – nyilatkozta a The Atlantic 

magazinnak John Sylvan, aki 1992-ben feltalálta a világ első kapszulás 

kávérendszerét. – Nekem nincs is otthon ilyen, mert nagyon drága, és 

egyébként sem bonyolult kávét főzni. Olyan, mintha cigarettába [sodortuk 

volna] a kávét: egy addiktív hatóanyag egyadagos kiszerelése.” Persze érthető, 

hogy Sylvannek savanyú a szőlő, hiszen még a piaci robbanás előtt eladta a 

kapszulákat gyártó Keurig (a név hollandul „különlegesen ízletest” jelent) 

cégbeli üzletrészét potom ötvenezer dollárért üzlettársának, így nem részesedik 

a mára sok milliárd dolláros üzletből. Sylvan állítása szerint azonban ő sokkal 

inkább a kapszulák jelentette hatalmas és megállíthatatlanul súlyosbodó 

környezetszenynyezést bánja. 

Az elmúlt öt évben megháromszorozódott a kapszulás kávégépek piaca, és 

az elkövetkező öt évben újra megduplázódhat, olvasható a qz.com internetes 

magazinban. Ahogy a nyomtatópatronok vagy a borotvapengék világában, itt 

sem a gépben van a nagy üzlet, hanem az állandóan újabb vásárlásra késztető, 

egyszer használatos kapszulákban. Mivel minden gyártó egyedi alakú 

tasakokat gyárt, magukhoz láncolják a vásárlókat. Pontosabban próbálják. 



 

217 
 

Vannak ugyanis olyan cégek, amelyek igyekszenek kihasználni a nagy márkák 

népszerűségét, és a készülékeikbe illő utángyártott, némileg olcsóbb 

kapszulákat gyártanak. Ebből az utóbbi években világméretű 

szabadalombitorlási perek lettek. Az úttörő kapszularendszerek szabadalmi 

védettsége már le is járt. Így e régi gépekhez bárki gyárthat töltényt, ami tovább 

növeli az évente a szemétdombra kerülő kapszulák már ma is tízmilliárdokban 

mérhető számát. 

Csak a Keurig annyi kapszulát adott el 2014-ben, hogy egymás mellé 

helyezve őket tízszer körbeérnék a földet. A George Clooneyval hirdető, 

piacvezető Nespresso 2013-ban 28 milliárd kapszulát értékesített. A kapszulák 

általában kis műanyag csészék, amelyekbe néhány gramm kávét töltenek, és 

az oxidációjuk megelőzése végett a maradék helyet nitrogénnel töltik meg. A 

tartályokba papírszűrőt helyeznek, végül fémfóliával zárják le őket (bár 

vannak párna alakú kiszerelések is). A számos alapanyagból álló, lezárt 

struktúra a gyakorlatban lehetetlenné teszi a hulladék szelektív gyűjtését és 

újrahasznosítását. Így a lefőzött kapszulák teljes tömege megy a 

hulladéklerakókba vagy jobb esetben a szemétégetőkbe. 

De ha valaki esetleg venné a fáradságot, hogy minden egyes használt 

kapszulát szétszedjen, és a műanyag csészét az alumíniumfedél és a kávé 

nélkül újrahasznosítsa, akkor sem járna sok sikerrel. A kapszulák 95 százaléka 

ugyanis többféle összetevőből álló kompozit műanyag rétegekből készül. 

Külsejük polisztirénből van, találunk bennük etilén-vinil-alkoholt is, amely 

meggátolja, hogy a hőhatás miatt vegyi anyagok jussanak a többi rétegből a 

kávéba. Továbbá polietilén is van bennük, amely könnyűszerrel kibírja a főzés 

közben fellépő hőséget és a nagy nyomást, illetve a párát sem engedi át. 

Mindez a fő funkció szempontjából lehet, hogy előnyös, viszont a kapszula 

emiatt praktikusan újrahasznosíthatatlan. Az egyik kritikus szerint a kávét 

elpusztíthatatlan atombunkerbe zárták. Sylvan szerint ő sosem gondolta volna, 

hogy az emberek otthon is automatakávét akarnak inni. Ő arra számított, hogy 

az irodákban terjed majd a rendszer, ahol fontos a reprezentáció, illetve a 

higiénia, mivel sokan használják ugyanazt a készüléket. Azon azonban nincs 

mit csodálkozni, ha a profitorientált cégek mindent megtesznek, hogy 

termékeik vevőkörét (akár azok irracionális viselkedési hajlamait is 

kihasználva) szélesítsék. 

Bár az utóbbi hónapokban lassulni látszik a Keurig-kapszulák iránti kereslet 

eddig töretlen növekedése, a cég és versenytársai máris megtalálták a kitörés 

útjait. A kávé mellett teát és üdítőkoncentrátumokat is kínálnak a vevőknek. A 

cél láthatóan az, hogy az emberek mindenféle italt kapszulákból készítsenek, e 

törekvés környezetre való hatása legtöbbjüket láthatóan kevéssé érdekli. 

Kill the K-Cup (Öld meg a k-kapszulát!) – ez annak a YouTube-ra feltöltött 

(tinyurl.com/kapszula) videónak a címe, amelyet az elmúlt hónapokban sok 

ezren osztottak meg a közösségi hálózatokon. A rövidfilm a földönkívüliek 
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invázióját jövendölő katasztrófafilmek stílusában jeleníti meg a 

kávékapszulákat, amelyek gonosz idegenként a föld elpusztítására törnek. 

Noha a videó készítője igyekszik fenntartani anonimitását, a film trükkjei 

hollywoodi minőségűek, így sokan jelentős anyagi forrásokkal rendelkező 

lobbicsoportokat sejtenek a háttérben. 

Optimizmusra adhat okot, hogy a probléma a figyelemfelhívó 

kampányoknak köszönhetően mára bekerült a köztudatba (legalábbis 

Amerikában, ahol jó pár évvel korábban kezdődött a kapszulaőrület). A Keurig 

már árul újrahasznosítható kapszulákat is, bár ezeket a vevőknek kellene 

szétszedniük és szelektálniuk, amit nem biztos, hogy sokan megtesznek. 

Felvettek „fenntarthatósági menedzsert” is, akinek az lenne a feladata, hogy 

irányítsa a kapszulák újrahasznosítását, valójában inkább az űrinváziós videó 

keltette rossz közkép kártételének mérséklése a feladata. Fő termékük még 

évekig kezelhetetlen marad, mert még ők sem tudják, mit lehetne kezdeni vele. 

Vannak gyártók, akik viszont tudják. Az új-zélandi Honest Coffee 

Company (Őszinte Kávécég) olyan kapszulákat gyárt, amelyek illenek a 

Nespresso-masinákba, de a szokásos csészék ötszáz éves lebomlási idejével 

szemben 180 nap alatt összetevőire esnek szét a természetben. A többféle 

műanyag és alumínium helyett növényi rostokból és cellulózból készül. A 

Nespresso a feltalálók szerint nem örült annyira a találmánynak, ezért csak 

hosszas bírósági eljárás végeztével sikerült jogot szerezniük arra, hogy a 

világcég rendszerével kompatibilis kávétöltényeket árulhassanak Új-

Zélandon. Abban bíznak, hogy a termékeikkel azt a környezettudatos vásárlói 

réteget szólíthatják meg, amelyik szeretett volna eddig is kapszulás kávét inni, 

de elkedvetlenítették a mellékhatások. Az áraik nagyjából azonosak az eredeti 

Nespresso-kapszulák áraival, de – amint az egyik alapító nyilatkozta – csak az 

ő termékükhöz jár az a felszabadult érzés, hogy a használt kávékapszulát 

nyugodt szívvel dobhatjuk a kert végi komposztálótartályba.  

 

2015. március 16. 
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Jogos-e a vészcsengő? 
 

 

 

Az angol alsóház nemrégiben engedélyezte, hogy az orvosok a lombikbébi-

kezelést megelőzően módosíthassák az anya petesejtjét, konkrétan 

kicserélhessék benne a mitokondriumnak nevezett, némi örökítőanyagot 

tartalmazó sejtszervecskéket. Ezzel a születendő gyermek három ember 

DNS-ét tartalmazza majd. Jó-e ez így? 

 

Másfél milliárd évvel ezelőtt néhány baktérium rájött, hogyan kerülheti el azt, 

hogy az őt bekebelező nagyobb sejt megeméssze. Bár a baktérium és a 

gazdasejt viszonya kezdetben kifejezetten ellenséges lehetett (a nagy sejt meg 

akarta enni a baktériumot, vagy épp ellenkezőleg, a baktérium akarta 

parazitálni leendő gazdáját), az evolúció során kölcsönösen előnyös kapcsolat, 

szimbiózis alakult ki közöttük. Innen a teória elnevezése: endoszimbionta-

elmélet. Ahogy múltak az évmilliók, a gazdasejt és a benne élő baktérium 

közötti kapcsolat olyan szorossá vált, hogy már nem is tudtak volna egymás 

nélkül meglenni. A baktérium (amelyet innentől kezdve mitokondriumnak 

nevezünk) felvette a megváltozó földi éghajlat miatt feldúsuló oxigént, amely 

káros lett volna a gazdasejtnek, és a tápanyagokat elégetve energiát termelt, 

amelyet visszaadott a gazdasejtnek. Eredeti bakteriális génjeinek jó részét is 

átadta a nagy sejt magjának, hogy azok beépüljenek az ottani kromoszómákba, 

de néhányat azért megtartott belőlük mind a mai napig. 

Az emberben (és minden más nem baktériumszerű élőlényben) tehát kétféle 

örökítőanyag dolgozik. Húsz-harminc ezer gén a sejtmagban és 37 gén a 

mitokondriumban. Ez a teljes DNS másfél ezreléke, így a hirtelen népszerűvé 

vált „háromszülős gyerekek” helyett pontosabb 2,001 szülőset említeni. A 37 

gén közül egy sem hat az ember kinézetére, személyiségére. Viszont 

létfontosságúak a sejtek oxigénfelvétele, energiatermelése szempontjából, 

defektusuk pedig szörnyű és gyógyíthatatlan betegségeket okoz: a vakságtól 

kezdve a diabéteszen át az izomsorvadásig. A mitokondriális gének 

„kijavítására” jelen tudásunk szerint nincs mód, viszont a gyerekek fél 

százaléka mutációt hordoz bennük, és százezer gyermekből tizenöt súlyos 

betegen jön emiatt világra. Az egyetlen ma ismert gyógymód azonban sokak 

tudatában bekapcsolja a jó és a rossz tetteket megkülönböztető vészcsengőt. 

Kérdés, hogy jogosan-e. 

A brit parlament képviselői nemrégiben a világon először úgy módosították 

az in vitro megtermékenyítésről (népszerű nevén a lombikbébi-kezelésről) 

szóló törvényt, hogy ezentúl meghatározott módon módosítani lehet majd a 

megtermékenyítendő petesejtet még a méhbe történő beültetés előtt. Erre a 
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mitokondriumhibák kiküszöbölésének érdekében van szükség. E 

sejtszervecskék ugyanis kizárólag anyai ágon öröklődnek. Amikor az apa 

spermiuma megtermékenyíti a petesejtet, nem ad át neki mitokondriumokat, a 

létrejövő zigóta (megtermékenyített sejt), majd az embrió kizárólag az anyától 

örökölt mitokondriumokat tartalmazza. Ha azok hibásak voltak, akkor a 

gyermek is biztosan beteg lesz. Ez szörnyű tudat azoknak a nőknek, akik 

tisztában vannak azzal, hogy mitokondriális betegségük van, hiszen nem 

hozhatnak világra egészséges gyermeket. 

Elméletben azonban létezik megoldás. Állatkísérletekben, illetve 

laboratóriumi körülmények között emberi petesejten is sikeresen végeztek már 

sejtmagátültetést. Ilyenkor a beteg mitokondriumokkal rendelkező anya 

petesejtjéből kiveszik a sejtmagot, és egy egészséges női donor petesejtjébe 

helyezik (amelyből előzőleg eltávolították a saját magját). Ily módon kiméra 

sejt jön létre, hiszen benne két személytől származó örökítőanyag létezik 

egymás mellett. Ezután ezt a petesejtet a klasszikus módon megtermékenyítik 

az apa spermiumaival, és beültetik az anya méhébe. Hasonló módszerrel a már 

megtermékenyített petesejtek sejtmagjait is ki lehet cserélni. Ha sikeres a 

folyamat, olyan gyermek születik, aki az összes fontos anyai génjét az őt 

világra hozó nőtől kapta, viszont nem kell a genetikai betegségek terhét 

viselnie. Elméletben. 

Az eljárásnak sok országban vannak támogatói (főként a reprodukciós 

klinikákon dolgozó szakemberek és a mitokondriális betegségekben 

szenvedők lobbiszervezetei), de eddig nyíltan sehol sem engedélyezték a 

klinikai alkalmazását. Egyesek úgy gyanítják, hogy Kínában, esetleg Japánban 

jelenleg is végeznek titokban hasonló beavatkozásokat a nagypénzű 

pácienseknél. Az Egyesült Államokban tavaly tartott utoljára meghallgatást a 

gyógymódokat engedélyező élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal (FDA), 

amely azzal zárult, hogy további kutatásra van szükség ahhoz, hogy 

megbizonyosodhassanak a módszer biztonságosságát illetően. Az Egyesült 

Királyságban azonban ezen már túl vannak, az ottani hivatal a rendelkezésre 

álló bizonyítékok alapján biztonságosnak találta az eljárást. A mostani 

törvénymódosítással (amelyet a lordok házának még el kell fogadnia) Nagy-

Britannia lesz az első ország a földön, ahol törvényesen lehet majd alkalmazni 

ezt a módszert a klinikai gyakorlatban is. David Cameron miniszterelnök, 

akinek első fia, Ivan súlyos betegen jött a világra, és hatévesen elhunyt, így 

indokolta támogatását: „Mint olyasvalaki, aki pontosan tudja, hogy milyen 

érzés, amikor az ember gyermeke súlyosan sérült, együtt érzek a 

[mitokondriális rendellenességgel élő] szülőkkel. Ez az eljárás a kutatási 

eredmények alapján megvalósítható, és semmi köze ahhoz, mintha istent 

játszanánk a természettel. Sokkal inkább hasonlít a vese- vagy a 

tüdőátültetéshez, és nem okoz semmiféle gyökeres változást emberi létünk 

jellegében.” 
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– Alapvetően mindenféle betegség gyógyítása, megelőzése, főként ha 

halálos kórokról van szó, jó dolog. A mitokondrium korántsem csak az 

energiatermelésben vesz részt, de alapvető szerepet játszik az apoptózisban, a 

programozott sejthalálban is. Így hibája a legkülönfélébb fejlődési 

rendellenességeket okozhatja – mondja Falus András akadémikus, a 

Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének 

egyetemi tanára. – A magátültetés azonban mindig felveti annak lehetőségét, 

hogy zavar keletkezik az egymásra ható gének működésében, illetve a 

génműködés és a környezeti tényezők kapcsolatában. Emiatt az efféle 

módszerekhez csak a lehető legnagyobb óvatossággal és hosszú ideig tartó 

kísérletezéssel szabad nyúlni. 

Sokan nem értenek egyet e törekvésekkel. Az ellenzők érveit két élesen 

elkülönülő csoportra bonthatjuk. Egy részük vallási-erkölcsi alapon 

helyteleníti, hogy bárhogyan is befolyásoljuk a petesejt (és így a későbbi 

embrió) tulajdonságait. Érvelésük szerint ez lenne az első lépés azon az igen 

csúszós lejtőn, amely hamarosan az úgynevezett dizájnerbabák létrejöttéhez 

vezetne. Az ő szemükben ugyanis nincs elvi különbség aközött, hogy a 

születendő utód betegséget okozó génjeit cseréljük ki „jókra”, vagy egyéb 

tulajdonságaikat, például bőrük, hajuk, szemük színét, esetleg 

intelligenciájukat vagy fizikai erejüket alakítjuk kényünk-kedvünk szerint. A 

katolikus egyház amiatt is tiltakozik, hogy a metódus szükségszerűen 

petesejtek vagy megtermékenyített zigóták elpusztításával, értelmezésükben 

életük kioltásával jár, írja a Popular Science magazin. 

A kritikusok emellett konkrét, esetenként kutatási eredményekkel is 

alátámasztható érveket hoznak föl az eljárással szemben, azt hangoztatva, hogy 

annak kimenetele bizonytalan, potenciálisan nagyobb bajt okoz, mint amelyet 

meg akar gyógyítani. Mások azt is felvetik, hogy mi értelme van vállalni a 

kockázatos magátültetés minden veszélyét, amikor a donor anya petesejtjét 

teljes egészében is használhatnák. Így az eljárás praktikus szempontból nem 

különbözne a mára rutineljárássá vált lombikbébi-kezeléstől. Csakhogy a 

támogatók szerint sok nő nem tudna belenyugodni abba, hogy a benne 

növekvő, majd általa világra hozott csecsemőhöz genetikailag semmi köze 

nincs. Mindez egyes pszichológusok szerint hatással lenne az anyai érzéseire, 

és hosszú távon a gyermek pszichéje sérülne az ellenérzéseivel megküzdeni 

képtelen anya viselkedése miatt. 

– Ez a mitokondriális betegségek megelőzésének ma ismert egyetlen 

lehetősége, és a támogatók minden bizonnyal jóindulatúak. Az butaság, hogy 

ezek tervezett babák lesznek, hiszen a személyiséghez e géneknek semmi 

közük. El kell azonban jutni a kutatásokkal addig a pontig, hogy igazolható 

legyen, hogy az eljárás nem okoz mellékhatásokat. Viszont az is igaz, hogy 

nagyon nehezen lesz bebizonyítható, hogy az esetleges fejlődési 

rendellenességek nem emiatt alakulnak ki – tartja Falus András. – Hogy én 
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hogyan szavaztam volna a brit képviselők helyében? Ha azt kérdezték volna, 

hogy induljanak-e meg az emberi alkalmazást célzó alapos kísérletek, akkor 

igennel. Ha viszont azt, hogy holnap már a klinikai gyakorlatban is 

alkalmazhatóvá váljon-e az eljárás, akkor nemmel. 

 

2015. március 21. 
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Exponált emlékek 
 

 

 

A fotózás elveszítette értékét abban a pillanatban, amikor ingyenessé vált 

a fényképek készítése – vélekednek sokan. A digitális korban szinte 

minden hordozható eszköz kamera is egyben, és általános divattá, szinte 

társadalmi elvárássá vált, hogy életünk legérdektelenebb másodperceit is 

megörökítsük. Mindig is ezt akartuk csinálni, vagy a technológiát 

vagyunk képtelenek a helyén kezelni? 

 

Két évvel ezelőtt, Ferenc pápa megválasztása után két kép járta be a világsajtót 

és az internetes közösségi hálózatokat. Mindkettő a római Szent Péter tér 

közelében összegyűlt tömeget ábrázolta. Az első 2005-ben készült, amikor II. 

János Pál ravatalához érkeztek a hívők. A fotón látható több száz ember közül 

mindössze egy tart a kezében telefont, és fényképez vele. A másodikat nyolc 

évvel később készítette az Associated Press fotóriportere XVI. Benedek 

lemondása után, Ferenc beiktatásakor. Ekkor már mindenkinek kékesen 

világító képernyőjű okostelefon, sőt táblaszámítógép volt a kezében – a sok 

vibráló fénypont elvonja az ember figyelmét a tömeg előtt zajló eseményről. 

A két fotó sokak szerint fényesen ábrázolja, hogy mekkorát fordult a világ 

az évtized eleje táján. Manapság az emberek késztetést éreznek arra, hogy 

mindent lefényképezzenek maguk körül. Mindez akkor is igaz, ha a fent 

felidézett két fotó összevetése kissé sántít, hiszen az első egy megrendítő, a 

második pedig örömteli pillanatban készült. Már 2005-ben, Benedek 

beiktatásakor is sokan fényképeztek az ünneplő tömegből, bár nem 

okostelefonnal (hiszen az első Iphone megjelenése előtt két évvel voltunk 

akkor), hanem fényképezőgéppel és videokamerával. 

Ma már senkit sem lep meg, ha rockkoncerten a korábban sötétbe burkolózó 

(esetleg lírai szám közben öngyújtójukkal világító) rajongók mindegyikének 

kezében ott világít a telefon, miközben fényképezi és videóra rögzíti a 

koncertet. Ez azért érthetetlen, mert a mobiltelefon kamerája sötétben, egy 

táncoló ember kezében, a közönség visszhangzó ovációja közepette csak 

használhatatlan felvételt tud rögzíteni. 

Bármi történik az utcán, a járókelők azonnal fényképezik az eseményt, és 

töltik föl a Facebookra, hogy megosszák ismerőseikkel az élményt. Néhány 

hete írtunk azokról a pilótákról, akik a legelemibb repülésbiztonsági 

szabályokat felrúgva leszállás közben is mobiltelefonjukkal fényképezik a 

kétségtelenül látványos tájat (Steril fotók. 2015. február 28.). A fényképezés a 

digitális technológia térhódításával a mindennapok része lett. A mai emberek 

naponta készítenek annyi fotót, mint amennyit korábban hónapok alatt. 
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Mi okozhatta ezt a változást? Az első dolog, amely mindenkinek eszébe jut, 

a digitális fotózás „ingyenessége”. Természetesen pénzbe kerül a készülék, de 

utána az elkészített fotók már gyakorlatilag nem járnak költséggel, így az 

emberek ujja szabadon tapadhat az exponálógombra. Ezzel szemben régen, az 

analóg fényképezőgépek korában a filmtekercs és az előhívás ára is borsos 

volt, így nemritkán a 36 kocka eleje még a ballagáson készült, közepe a 

nyaralás idején, a vége pedig valamelyik rokon születésnapján. Ma 36 fotó egy 

perc alatt is elkészülhet. Mindenkinek vannak otthon a fiók alján évtizedek óta 

előhívatlan filmjei, amelyek az idő múlásával érdekességüket veszítették, és 

már nem érték meg a papírnyomatok elkészítésének árát. De a pénzügyi 

korlátok leomlása elegendő magyarázat-e arra, amit sokan a fotózás teljes 

elértéktelenedésének tartanak? 

– Nem tartom elértéktelenedésnek azt, hogy sokkal több kép születik 

manapság, mint régebben. Bár néhány fényképész biztos elveszítette emiatt a 

munkáját, a fotóművészet ettől független, él és virul ma is. A digitális kor 

azonban a fényképek olvasásában hozta a legnagyobb változást. Nem 

véletlenül nevezték el a fényképezőgép lencséjét egykor objektívnek, hiszen 

azt tartották, hogy a gép szenvtelenül, elfogulatlanul rögzíti a tárgy látványát. 

Ma már könnyűszerrel lehet módosítani a képeket, s nem hihetünk a fotó 

objektivitásában – mondja Wessely Anna, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Szociológiai Intézetének munkatársa, a Fényképező 

szociológusok című írás szerzője. – A fiatal generáció fényképezőgéppel 

jegyzetel, nem noteszbe jegyzi fel, amire emlékezni akar, inkább lefényképezi 

azt. 

A szociológus arra hívja fel a figyelmet, hogy jószerével eltűntek a 

fényképalbumok. Évtizedekkel ezelőtt egy család egész története belefért 

néhány vastag könyvbe. Manapság talán az esküvőről vagy a gyermek 

születéséről készült képeket rendezik albumba, de mást nem. Úgy vélekednek 

sokan, hogy a fotók úgyis ott vannak a számítógépen, könnyebb őket ott 

megtalálni, böngészni. Valójában azonban a rengeteg kép hamar 

kezelhetetlenné válik, és a legfontosabb felvételek is eltűnnek a tömegben. 

Azzal sem számolnak, hogy mi lesz évtizedek múlva, mit csinálnak, ha 

elromlik a vincseszter, vagy már nem lesz olyan eszköz, amely olvasni tudná 

a régi adatokat. 

Ha megkérdezik az embereket, miért fényképeznek le mindent, amit látnak 

az utcán, az állatkertben, sporteseményen, legtöbbjük azt mondja, meg akarja 

őrizni az élményeit, és a fotó segítségével később könnyebben felidézheti és 

megoszthatja őket másokkal. Csakhogy számos pszichológiai kísérletből 

kiderült, hogy a vég nélküli, átgondolatlan fotózás éppen hogy rontja a 

memóriát. Az amerikai Fairfield Egyetem pszichológusai diákokat kértek meg 

arra, hogy a helyi múzeumban járva figyeljék meg a képeket, szobrokat, és egy 

részüket fényképezzék is le a mobiljukkal. A másnapi memóriatesztet 
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kiértékelve kiderült, hogy azon műalkotások, amelyeket le is fotóztak, sokkal 

kevésbé ragadtak meg emlékezetükben, kevésbé tudták felidézni részleteiket, 

mint azok, amelyeket csak megnéztek. 

Ugyanez igaz a gyerekek növekedéséről készített fényképekre is. Azok a 

szülők, akik naponta ezer képet készítenek gyerekeikről, gyakran rosszabbul 

képesek felidézni csemetéjük fejlődésének mérföldköveit, mint azok, akik 

elvileg kevesebb időt töltenek a benyomások fizikai archiválásával, „pusztán” 

átélik azokat. 

Talán az általunk látottak fényképezésénél is meglepőbb divat az 

önarcképek (elterjedt angol kifejezéssel: selfie-k) gyakori megosztásának 

szokása. A selfie-t néhány éve az angol nyelvterületen meghatározó oxfordi 

szótár szerkesztői az év szavának választották. Ma már a legtradicionálisabb 

posztokat betöltők is szívesen élnek vele, hiszen az emberek láthatóan nagyon 

szeretik. Ferenc pápa egyik legismertebb képe őt és a hozzá érkezett zarándok 

fiatalokat ábrázolja, amelyet a képen látható egyik lány készített a 

mobiltelefonjával. Colin Powell volt amerikai vezérkari főnök és 

külügyminiszter ezrek tetszését váltotta ki azzal, hogy Facebook-oldalára 

feltöltött egy önarcképet, amelyet ötven évvel korábban készített magáról 

tükörből. Azt írta a kép alá, hogy ő már akkor selfie-zett, amikor még senki 

sem tudta, hogy az micsoda. A divatra természetesen a kereskedelem is 

ráérzett, a legtöbb új mobiltelefonon már elöl is van kamera. A legújabb 

kötelező kellék pedig a selfie-bot, egy teleszkópos pálca, amely 

meghosszabbítja az ember karját, hogy a messzebbről készített fotón jobban 

kibontakozhasson az önfénykép háttere. Bár jelenleg népszerű az eszköz, több 

jel mutat arra, hogy nem áll előtte fényes jövő. A világ nagy múzeumai, 

sportstadionjai egymás után tiltják be a használatát balesetveszélyre 

hivatkozva. A selfie-bot népszerűsége mindenesetre arra utal, hogy a 

mindennapi önarcképeken a legtöbb esetben valójában a háttér a legfontosabb. 

– A selfie arra irányuló erőfeszítésként értelmezhető, hogy a készítő 

megbizonyosodhassék arról, hogy létezik, hogy ott volt a helyszínen, és 

valóban véghezvitte azt a tettet, amely közben lefényképezi magát. Azért lett 

ilyen fontos az önarckép, mert az az élmény vált egyedül értékessé, hitelessé, 

amelyről fénykép készült – tartja Wessely Anna. – Miközben rengeteg 

szituációban készülnek selfie-k, ezek rendkívül sablonosak, mereven 

ragaszkodnak a mindenkori konvenciókhoz. Turistalátványosságok előtt 

például muszáj fényképezkedni, gyakran még a testhelyzetet sem szabadon 

választják meg. Ezáltal nem a valóságos élményeiket örökítik meg, hanem 

mintegy előállítják az elvárásoknak megfelelő emlékeket. 

Bár egyes pszichológusok hajlamosak minden divatjelenséget 

függőségként beállítani, egyes szélsőséges esetekben valóban nehezen 

érthetők az önarcképkészítés motívumai. Az interneten már külön honlapok 

gyűjtik a temetéseken, temetőkben készített selfie-ket. A jellemzően fiatal 
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felhasználók látszólag büszkén mosolyognak a saját maguk által tartott 

kamerába, miközben a háttérben nemritkán halott hozzátartozójuk nyitott 

koporsója látszik. 

Két éve a tinédzser Breanna Mitchell váltott ki jogos felháborodást ezrekből 

az interneten, amikor mosolygós selfie-t készített az auschwitzi barakkok 

között. A képfelirat végére az ilyenkor szinte elvárt mosolygós arcot formáló 

ikont is odatette. Bár sokan megbotránkoztak, azóta a lány számos követőre 

talált, szinte divatot teremtett.  

 

2015. április 4. 
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Vigyázat, lóhús! 
 

 

 

Az Európai Parlament támogatta azt az új jogszabályt, amely a jövőben 

előírná a gyártók számára, hogy a feldolgozott élelmiszerek összetevőinek 

is megjelöljék a pontos eredetét. Az új törvény a két évvel ezelőtti botrány 

hatására született, amikor marhahúsosnak beállított élelmiszerekben 

találtak lóhúst. Kérdéses azonban, hogy az elhatározott szigorú 

szabályozás átvihető-e a gyakorlatba, és kivel fizettetik meg az árát. 

 

Rohadó dögök a marhaburgerekben – a gyakran ízléstelenül hatásvadász angol 

bulvárlap, a Daily Mail ezzel a címmel jelent meg két éve, amikor a 

lóhúsbotrány először került felszínre. Írországot, majd másnap Nagy-

Britanniát szinte sokkolta, hogy amit addig tiszta marhahúsnak gondoltak, 

sokszor hatvan-hetven, sőt száz százalékban leölt lovakból származik. A 

kialakuló közfelháborodás a kergemarha-kór kiváltotta pánikhoz volt hasonló. 

Az érintett áruházak, éttermek kétségbeesetten próbálták megőrizni, 

visszanyerni a vásárlók bizalmát, kevés sikerrel. Sokan a marhahús teljes 

bojkottjára szólítottak föl, mondván, úgyis hamisítják. Az ír, az angol és (a 

globális kereskedelemnek köszönhetően) sok más ország húsipara került 

megint hatalmas bajba. 

Kevéssé ismert, hogy pontosan mi kelthette fel az ír élelmiszer-biztonsági 

hivatal gyanúját, mindenesetre 2012 decemberében számos, névleg 

marhahúsból készült terméket teszteltek, és bennük ló, sertés és más állatok 

DNS-ét keresték. A teljes bizonyosság érdekében még független németországi 

laborokba is küldtek mintákat, de az ottani eredmények is megerősítették a 

saját adataikat. A 2013 januárjának közepén nyilvánosságra hozott 

eredmények szerint a legnagyobb szupermarketekben forgalmazott 

hamburgerbe szánt húspogácsákban, mirelit lasagnékben és más mélyhűtött 

termékekben, továbbá marhahúsos tésztaszószokban, húsgolyókban találtak 

lóhúst, és emellett szinte mindegyikben volt sertéshús is (a sertés fogyasztását 

mind a mozlim, mind a zsidó vallás tiltja, így számukra ez a tény még 

felháborítóbb volt). 

A hamisított termékek eredetének visszakövetése szinte lehetetlennek 

bizonyult, és ez sokakat ráébresztett az európai élelmiszer-kereskedelem 

átláthatatlanságára és ellenőrizhetetlenségére. A központi szerepet játszó angol 

és ír húsfeldolgozók azt állították, hogy kontinentális (lengyel, spanyol, 

holland, francia, ciprusi és román) beszállítóik őket is becsapták. Amikor 

azonban e beszállítók kerültek célkeresztbe, ők is a saját beszállítóikra 

hárították a felelősséget. 
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A brit alsóház élelmiszerügyi bizottságának jelentése megállapította, hogy 

a húshamisítási üzletet csaló kereskedőcégeknek az egész uniót behálózó, 

bűnös láncolata működtette, vélhetően hosszú időn keresztül. 2013 májusában 

Hollandiában letartóztatták Willy Selten nagykereskedőt, aki a vád szerint 

háromszáz tonna lóhúst adott el marhának címkézve. Rajta kívül a hamisítási 

hálózat feltételezett irányítói, fő haszonélvezői közül szinte senkit sem vontak 

eddig felelősségre. 

Az egyre szélesedő botrányban újabb és újabb húsfeldolgozók és 

kereskedőláncok váltak érintetté szerte Európában. Az emberek bizalma 

megingott a marhahústermékek iránt, a hamburgerpogácsák forgalma 43 

százalékkal, a húsgolyóké 13 százalékkal esett. Érdekes módon ezzel szemben 

– talán a nem várt reklám hatására – a hivatalos lóhús iránti kereslet viszont 

nőtt azokban az országokban, ahol egyébként is fogyasztottak ilyesmit. 

Magyarország sem maradt érintetlen. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal (Nébih) élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatósága arról 

tájékoztatta lapunkat, hogy az EU gyors élelmiszer-riasztási rendszerén 

keresztül három bejelentés érkezett annak idején Magyarországra. Mint írják, 

„a Findus élelmiszer-vállalkozás egyes marhahúsosként megjelölt fagyasztott 

készítményei (bolognai spagetti, muszaka, lasagna bolognese, Parmentier 

marhafasírozott, cannelloni) lóhúst tartalmaztak. Egy ír üzemben gyártott 

fagyasztott marhahamburgerben ló-DNS-t mutattak ki, melyből mindössze 10 

kilogramm egy német kereskedőn keresztül hazánkba is érkezett. 

Magyarországról származó lóhússal szennyezett, marhahúsos fagyasztott 

lasagneterméket is találtak.” A termékeket minden esetben visszahívták az 

üzletekből (bár egy részüket bizonyosan elfogyasztották addigra), és a hivatal 

megtette a szükséges intézkedéseket. 

Egyértelmű bizonyíték nincs arra, hogy bármilyen okból veszélyes lett 

volna az egészségre a felfedezett lóhús. Arról sincsenek hírek, hogy bárki 

megbetegedett volna a hamisított élelmiszerek fogyasztása következtében. Az 

eset tehát hasonló ahhoz, mintha libamáj helyett jóval olcsóbb, de ugyancsak 

fogyasztható kacsamájat adtak volna el az embereknek. Így hát érthetetlen, 

miért lett mégis világraszóló botrány belőle. Bár manapság nem túl divatos, de 

a lóhús része a magyarok étrendjének is, szinte mindnyájunk evett már 

lókolbászt, még csak különlegességnek sem igen nevezhető. Nem úgy az angol 

kultúrkörbe tartozó világban, ahol gyakorlatilag tabunak számít a ló 

elfogyasztása. 

A Daily Mail címe, bár visszataszító, mégis sokat elárul az angolok, írek, 

amerikaiak és sok más nemzet lóhúshoz való hozzáállásáról. Kilenc évvel 

ezelőtt, állatvédők lobbizásának eredményeképp, a törvény erejével zárták be 

például az Egyesült Államok utolsó működő lóvágóhídját, amely egyébként 

kizárólag exportra termelt. Hogy eszébe se jusson senkinek újra lovakat vágni 

az országban, egy évre rá betiltották a lóhús állat-egészségügyi vizsgálatának 
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finanszírozását. Ez automatikusan magának a húsnak a betiltását is jelentette, 

hiszen amit nem vizsgálnak, azt nem is lehet forgalmazni. Persze a kiszolgált 

lovak ettől nem élhetnek boldogan a végelgyengülésig, ahogy azt talán néhány 

naiv állatvédő képzeli, mert azóta Kanadába és Mexikóba viszik őket levágni. 

A lóhús fogyasztásának sok országban, így például Franciaországban, 

Németországban, Mexikóban és Kínában vannak hagyományai, de az 

angolszász gyökerekkel rendelkező nemzetek tradíciói, továbbá az iszlám és a 

zsidó vallás tiltják a lovak megevését. A legtöbb angolnak vagy írnek biztosan 

fogalma sincs, hogy miért nem szabad lovat enni, mégis már a gondolatát is 

undorítónak találja. A kultúrantropológusok szerint e tabunak sokrétű, részben 

keresztény, részben pogány és még annál is régebbi forrásai vannak. A 

kezdetben vallási szabály idővel elutasítássá, majd undorrá változott az 

egymást követő generációk tudatában. 

Kifejezetten étkezési céllal szinte sehol sem tartottak lovakat, mindig csak 

a kiszolgált állatokat ették meg. Nem gazdaságos ugyanis a tenyésztése, más 

nagy testű állatokhoz képest rosszabb hatásfokkal „alakítja” a füvet hússá. A 

lovak emberközeli életmódja is úgy formálja az emberek tudatát, hogy sokan 

nem szívesen ennék meg a húsát. A ló sok ember számára nem haszonállat, 

hanem társ, barát, még akkor is, ha soha nem került közvetlen kapcsolatba vele. 

Ettől még a húsa nem mérgező. 

– A lóhús meglehetősen jó minőségű, alacsony a zsírtartalma, és magas a 

glikogéntartalma. Kifejezetten jó hús, bár fajlagosan sokkal drágább is, mint 

más állatok húsa – mondja Salgó András egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem alkalmazott biotechnológia és élelmiszer-

tudományi tanszékének vezetője. – Ettől még illegális, ha az ismeretlen okból 

levágott ló vélhetően hulladék húsát más eredetűnek feltüntetve adják el. A 

lóhús nyers formájában a színéről is felismerhető, hiszen benne a vörös rostok 

aránya magasabb a fehér rostokhoz képest, így a színe is vörösebb, mint más 

húsoké. 

A lóhúsbotrány okozta felháborodás áll az Európai Parlament minapi 

döntésének hátterében. A képviselők felszólították az Európai Bizottságot, 

hogy dolgozza ki a feldolgozott élelmiszerekben található húsok 

eredetmegjelölését is kötelezővé tévő jogszabályt. Egy tavalyi közvélemény-

kutatás szerint a vásárlók kilencven százaléka kíváncsi lenne, hogy honnan van 

a hús a párizsiban vagy a mirelit fasírtban. Ugyanakkor olyan elemzések is 

napvilágot láttak, melyek szerint pusztán az, hogy kötelezővé teszik az eredet 

feltüntetését, akár másfélszeresére is drágíthatja a terméket (bár az is igaz, 

hogy mások ezt a becslést nagyon túlzónak és az ellenérdekelt lobbicsoportok 

csúsztatásának tartják). 

– A feldolgozott hús eredetét visszakövetni már rendkívül nehéz. Drága 

vizsgálatok nélkül szinte lehetetlen bizonyosságot szerezni arról, hogy 

pontosan mit tartalmaz az áru. Az analízis költsége viszont gyakran 
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meghaladja a termék értékét, a kötelező vizsgálatok árát pedig a vásárlókkal 

fogják megfizettetni – érvel Salgó András. – Például az a vizsgálat, amellyel 

eldönthető, hogy a kukorica génmódosított vagy sem, nagyságrendileg 

ugyanannyiba kerül, mint egy tonna kukorica. A trükközők ezért bátran 

hamisíthatnak, hiszen tudják, hogy analitikai módszereket drágaságuk miatt 

csak elvétve vethetnek be ellenük. Pedig a jelenlegi európai nyitott élelmiszer-

kereskedelmi rendszernek számos megkérdőjelezhető erkölcsű szereplője van, 

így elengedhetetlen Damoklesz kardjaként az analízist a fejük fölött tartani. 

Egy tökéletes világban persze elegendő lenne felszólítani minden gyártót, 

beszállítót, kereskedőt, hogy őszintén, a valóságnak megfelelően tüntesse föl 

az összetevőként felhasznált hús eredetét, de rutinszerű DNS-alapú vizsgálatok 

nélkül az egész csak írott malaszt maradna. A Nébih tájékoztatása szerint az 

élelmiszerjogban alapvető követelmény, hogy függetlenül a címkézési 

előírásoktól az élelmiszerek eredetének nyomon követhetőnek kell lennie. A 

várható jogszabályváltozás azt írja majd elő, hogy ha a termék feltüntetett 

származási országa nem egyezik meg fő összetevői származási országával, 

akkor az összetevők eredetének helyét is meg kell majd adni. 

A hivatal a következő példával illusztrálja a változást: ha egy felvágott, bár 

hazai gyártású, de a benne felhasznált hús mondjuk német, ezentúl rá kell írni: 

„Származási hely Magyarország. A hús Németországból származik”, vagy azt: 

„Származási hely Magyarország. A hús nem magyar.”  

 

2015. április 18. 
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Adatcsere a frontvonalban 
 

 

 

Két magyarországi internetszolgáltató üzleti vitája nemrégiben odáig 

fajult, hogy egyikük a vádak szerint elérhetetlenné tette saját előfizetői 

számára a másik számítógépein üzemelő honlapokat. Ezzel, ha igazak a 

feltételezések, a netsemlegesség elvének legalapvetőbb eszméjét dobta 

sutba, vagyis cenzúrázta a hálózatán keresztül zajló internetes 

kommunikációt. Hirtelen sürgőssé vált megértenünk a netsemlegesség 

mibenlétét. 

 

Visszautasíthatatlan ajánlat! Internetcsomagunk most korlátozott ideig ingyen 

tartalmazza a Google elérését. Ezenkívül a cégünkkel szerződött weboldalakat 

sokkal olcsóbban keresheti föl, mint versenytársainknál. Ha kiegészítő 

csomagot vásárol, még filmeket is nézhet és zenét is hallgathat az interneten 

keresztül. E-mailező, chatelő ügyfeleinknek némi felárért megengedjük azt is, 

hogy a világhálón keresztül olvashassák üzeneteiket – bármily abszurdnak is 

tűnhetnek ma e mondatok, könnyen elképzelhető, hogy a jövőben így fognak 

hangzani az internetszolgáltatók átlagos reklámjai. Számos jel mutat ugyanis 

arra, hogy az internetes kommunikáció infrastrukturális feltételeit biztosító 

netszolgáltatók nagyon szeretnének beleszólni abba, hogy milyen információ 

haladjon át a rendszerükön. Érvelésük szerint jogos az az igényük, hogy egyes 

webes szolgáltatásokért (amelyek például nagyobb adatforgalommal járnak, 

vagy üzleti okok miatt előnytelenek a számukra) több pénzt kérjenek. Velük 

szemben alkották meg a netsemlegesség fogalmát, és alakult ezen elv köré 

immár világméretű jogvédő mozgalom. 

Az internet a szólásszabadság végső beteljesülése, az ellenőrizhetetlen, 

lekapcsolhatatlan, visszakövethetetlen kommunikációs csatorna, amelyen 

keresztül a világ minden információja szabadon elérhető, és mindenki 

szabadon hallathatja a hangját – hirdették gyermekien naivan a világháló 

teoretikusai úgy húsz évvel ezelőtt. Mára aztán kiderült, hogy az internet 

minden, csak nem ellenőrizhetetlen. Ahogy minden kommunikációs eszközt, 

amely működéséhez sok feltételnek kell teljesülnie, az internetes 

információáramlást is számos szereplő befolyásolhatja. 

Diktatúrákban az állami cenzorhivatalok bármire utasíthatják az online 

tartalmak előállítóit (az internetes újságok, honlapok szerkesztőit) és a hálózati 

infrastruktúrát üzemeltető internetszolgáltatókat is. Nincs technikai akadálya 

annak, hogy egyes honlapok elérését ellehetetlenítsük, de akár a teljes 

internetelérést is lekapcsolhatjuk az egész országban. Kínában fejlesztették 

tökélyre a nagy tűzfalnak nevezett netcenzúrát. Hivatalnokok tízezrei 
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böngészik éjt nappallá téve a világhálót, és pusztítják a veszélyesnek ítélt 

tartalmakat. Közvetlen hozzáféréssel rendelkeznek az internetszolgáltatók 

számítógépeihez, bármibe beavatkozhatnak, amikor csak nekik tetszik. Irán 

hasonlóan szoros ellenőrzésre törekszik az internet fölött, de Törökország sem 

habozott sokat, amikor a vezetők korrupciós ügyeit a legnagyobb globális 

közösségi oldalakon kezdték terjeszteni. Egy csapásra lekapcsolták rövid időre 

a Twittert és a YouTube-ot. 

Önkényuralmi rendszerekben persze semmi meglepő nincs a sajtó és az 

emberek önkifejezésének, informálódásának korlátozásában. Viszont az 

internetes forgalom befolyásolhatóságának problémája legújabban a világ 

legszabadabb demokráciáiban merült föl. Hátterében feltételezhetően kevésbé 

politikai, inkább üzleti megfontolások, az internetszolgáltatók és a 

tartalomszolgáltatók háborúja áll. Bár a korábban jószerivel az Egyesült 

Államokban zajló harcot a magyar internetezők eddig kívülállóként 

figyelhették, egy minapi incidens nyomán egy csapásra a frontvonalban 

találhatták magukat. 

Történt, hogy a UPC internetszolgáltató előfizetői néhány napon keresztül 

képtelenek voltak megnyitni néhány igen nagy látogatottságú honlapot, 

például az RTL Klub és a közmédia szolgáltatásait. Minthogy minden más 

webhellyel gond nélkül kapcsolatot tudtak létesíteni, egyértelmű volt, hogy 

nem egyszerű szolgáltatáskiesésről van szó. Kiderült, hogy a UPC hálózatán 

csak olyan honlapok váltak elérhetetlenné, amelyek egy másik szolgáltató, az 

Externet számítógépein futnak. Az ügy kipattanását követő napon visszatértek 

a dolgok rendes kerékvágásukba, de az igen ellentmondásos jelenség hátterét 

azóta is gyökeresen ellentétesen magyarázzák a szereplők. 

Sok szakértő szerint a UPC azért kapcsolta le az Externet felől érkező 

adatforgalmat, mert üzleti vitában állnak egymással, és talán így próbáltak 

konkurensükre nyomást gyakorolni. Ha a vád igaz, ez az internetes 

kommunikáció durva és önkényes cenzúrázása, a netsemlegesség egyértelmű 

megsértése lenne. A UPC természetesen kategorikusan visszautasítja a 

gyanúsítást. Mint írják, nekik és anyavállalatuk számára semmi sem fontosabb, 

mint a semleges internet, és az egész a többi szolgáltatónál történt technikai 

hibák miatt alakult ki, ők mossák kezüket. Hogy pontosan mi állt a dolog 

hátterében, egyelőre nem világos, mindenesetre számos szakértő meglehetősen 

szkeptikus a UPC véletlen malőrt emlegető magyarázatával kapcsolatban. 

Hogy tisztábban lássunk a kérdésben, érdemes visszamennünk néhány évet 

az időben, amikor az amerikai internetszolgáltatók nyíltan elkezdték 

hangoztatni, hogy jogos lenne a különféle digitális tartalmakért eltérő díjat 

felszámítaniuk az előfizetők és esetenként a tartalom-előállítók felé. A 

netsemlegesség kifejezést 2003-ban alkotta meg a Columbia Egyetem 

médiajog-professzora, Tim Wu. Alapja, hogy a kormányhivataloknak és az 

internetszolgáltatóknak a világhálón küldött minden adatot azonos módon kell 
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kezelniük. Tilos diszkriminálniuk a felhasználók, a tartalom, a tartalom 

előállítói, a földrajzi helyzet és bármi egyéb alapján. Levezetése szerint az 

internet mára az energiahálózathoz hasonló közszolgáltatássá vált, és ahogy a 

villamos művek sem határozhatja meg, hogy mire használjuk a konnektorból 

szerzett áramot, úgy a netszolgáltatóknak sem szabad ezt megengedni. 

Számos esetben előfordul, hogy a diszkrimináció üzletileg egyértelműen 

előnyös lenne a netszolgáltatók számára. Ha például több pénzt kérhetnének 

népszerű honlapok, például a Facebook vagy a Google látogatásáért, azzal 

jelentős profittöbbletre tehetnének szert. Gyakran előfordul, hogy az 

internetszolgáltató tartalomszolgáltató is egyben. A legtöbb ilyen cég maga is 

üzemeltet honlapokat, internetes filmkölcsönző és egyéb szolgáltatásokat. Ha 

megtehetné, hogy versenytársainak szolgáltatását a sávszélesség 

csökkentésével vagy akár teljes elzárásával akadályozza, előfizetőit 

könnyedén saját hasonló megoldása használatára kényszeríthetné. Sok helyütt 

például a mobiltelefon-szolgáltatók próbálták blokkolni, hogy az internetes 

telefonálás lehetőségét nyújtó cégek alkalmazásai a mobilinterneten keresztül 

is elérhetővé váljanak, hiszen így az emberek praktikusan ingyen beszélhetnek 

egymással. 

Vannak azonban olyan iparági lobbiszervezetek és cégek, amelyek 

támadják a netsemlegesség elvét. Az amerikai Comcast internetszolgáltató 

néhány évvel ezelőtt külön díjat követelt a Netflix nevű, sorozatok és filmek 

online lejátszását lehetővé tévő honlaptól, illetve az előfizetőktől. Érvelése 

szerint a mozgóképek közvetítése hatalmas adatáramlást generál a hálózatán, 

ami nagy többletköltséget jelent számára. Fejlesztenie kell kapacitását, 

különben a nagy adatforgalom bedönti egész rendszerét. Ha ennek árát nem a 

Netflix vagy felhasználói fizetik meg, akkor kénytelen ráterhelni az összes 

előfizetőjére, ami a filmeket le nem töltőkkel szemben etikátlan. Az érvelés 

kritikusai azonban rámutatnak arra, hogy a Comcastnak van saját, a Netflixhez 

kísértetiesen hasonló filmközvetítő szolgáltatása is, tehát ebben az esetben is 

felvethető az önző üzleti érdek sérelme. 

A filmgyártók és a lemezkiadók lobbiszervezetei is folyamatos nyomást 

gyakorolnak a szolgáltatókra, hogy lassítsák vagy akadályozzák meg 

hálózatukon a fájlcseréléshez kötődő adatforgalmat. Úgy érvelnek, hogy a 

fájlcserélést az emberek szinte kizárólag filmek, zenék illegális terjesztésére 

használják. Vannak olyan elemzők is, akik a szabad verseny korlátozásának 

tartják azt, hogy a netszolgáltatók nem tehetik azt a saját szolgáltatásukkal, 

amit akarnak. Végeredményben ugyanis – hangoztatják –, ha a szolgáltatók 

szabadon társulhatnának a tartalomszolgáltatókkal, és eltérő csomagokat 

ajánlhatnának, mint konkurenseik, az az előfizetőknek is jó lenne. 

Az Egyesült Államokban az elmúlt években a netsemlegesség híveinek 

álláspontját fogadta be a kormányzat, Obama elnök az elv feltétlen hívének 

nevezte magát. A szövetségi kommunikációs bizottság nemrégiben új 
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szabályozást fogadott el. Ezzel az internetszolgáltatókat kiemelte a viszonylag 

kevésbé szabályzott működésű szolgáltatásokat, például a kábeltévéket 

tartalmazó kategóriából. Átminősítette őket telekommunikációs formává, 

ezzel a telefonhálózatokra vonatkozó szigorú szabályok lesznek rájuk is 

érvényesek. Elvileg ezzel biztosítottá válik az internet semlegessége 

Amerikában. Magyarországon a UPC–Externet-incidensre reagálva a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság egyelőre tájékozódik a helyzetről. Bár a 

szolgáltatók közötti adatcsere gyakorlata nem szabályozott jelenleg, az 

előfizetőket kár érhette az elérhetetlen honlapok miatt.  

 

2015. május 2. 
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Eszkimó szem 
 

 

 

Szinte minden fejlett civilizációban élő ember civilizációs betegségekben 

szenved, jellemzően egyszerre többfajtában is. Az elhízás, a 

cukorbetegség, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, a 

gyomorfekély mellett azonban van egy kór, amelynek terjedése – bár az 

elmúlt évtizedekben a legsúlyosabb mértékben vált népbetegséggé a 

világon – mégsem oly látványos. Pedig ott van a szemünk előtt. 

 

Johannes Kepler német matematikust ma általában úgy ismerik, mint a 

bolygók ellipszispályán való keringésének leíróját, mozgásuk alapvető 

egyenleteinek felfedezőjét. Kepler munkássága ennél azonban jóval 

szerteágazóbb volt: többek között ő tekinthető a modern optika egyik 

úttörőjének. A fénytörés sok ember életét megnehezítő velejáróját saját magán 

volt alkalma megvizsgálni. Kepler ugyanis rövidlátó volt. Arra helyesen jött 

rá, hogy a rövid- és a távollátást az okozza, hogy a szemlencse a fényt nem 

pontosan a retinára fókuszálja (hanem kissé elé, illetve mögé), és ő volt az is, 

aki a rövidlátást korrigáló szemüveglencsék elő példányait tervezte. A jelenség 

okait magyarázó elmélete is logikusnak hangzott: Kepler szerint a szem 

alkalmazkodik ahhoz a feladathoz, amelyre gyakran használják. Aki sokat néz 

közelről apró dolgokat (mint például ő, aki naphosszat csillagászati 

táblázatokat silabizált), annak a szeme közelre lát jól, de távolra már nem. 

Kepler elgondolása évszázadokra beivódott a köztudatba, és ott van a mai 

napig. A gyerekeknek nem szabad közelről nézniük a tévét, nem szabad közel 

hajolniuk a könyvhöz (pláne sötétben nem). A sok olvasás és a látásromlás 

kapcsolata mindenki számára magától értetődik, a regényekben, filmekben a 

könyvmoly szereplők szinte kivétel nélkül szemüvegesek. A XIX. században 

néhány oktatásteoretikus egyenesen fejtámasz bevezetését javasolta az 

iskoláknak, amelyek megakadályozzák, hogy a diákok túl közel hajolhassanak 

a könyvhöz. 

A rövidlátás (szakszóval miópia) az utóbbi évtizedekben járványos 

mértékben terjed a világon. Kelet-Ázsiában a legdrámaibb a helyzet, ahol 

helyenként az iskolás gyerekek kilencven százaléka miópiában szenved, és 

szemüveg viselésére szorul. Ehhez képest hatvan éve a kínaiak alig ötöde volt 

rövidlátó. Észak-Amerikában és Európában egyelőre nem ilyen elterjedt a 

betegség, de a trendek hasonlóak. Egyes nyugati országokban a fiatalok fele 

nem lát megfelelően távolra, és az arányuk fokozatosan emelkedik. Bár az 

enyhébb rövidlátás szemüveggel korrigálható, mégsem egyszerű 
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kellemetlenség, hiszen súlyosabb formái, főként, ha későn ismerik föl, akár 

hályog kialakulásához vagy teljes vakuláshoz vezethetnek. 

– Magyarországon az emberek negyede szemüveges, nagy többségüknél a 

rövidlátás teszi szükségessé a szemüveg viselését. És ez nem is a betegséggel 

küzdők teljes száma, hiszen az utóbbi évtizedekben egyre sokasodik azok 

száma, akik megműttetik a szemüket, így korrigálva a fénytörési hibát – 

mondja Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Szemészeti 

Klinikájának igazgatója. – Kelet-Ázsiában az utóbbi harminc-negyven évben 

végbemenő életmódváltás is okolható a miópiásak számának rohamos 

emelkedéséért. Az ott élő emberek egyre inkább átveszik a nyugati életforma 

megannyi szokását, például étrendjük is gyökeresen átalakult. Emiatt gyors 

akceleráció, testmagasság-növekedés folyik a körükben, a fiatalok között ma 

már egyáltalán nem ritkák az európai szemmel is magasak. Mindez változást 

okoz a koponyájukban és a szemgödrük méreteiben is. Tudni kell, hogy a 

szemgolyó egyetlen milliméternyi megnyúlása már háromdioptriányi 

látásromlást okoz. 

Modern kutatási eredmények is vannak szép számban, amelyek igazolni 

látszanak a régi elméletet, írja a Nature folyóirat. Bár a miópia kialakulására 

öröklött tényezők is hatnak (ezért van nagyobb esélyük a szemüveges szülők 

gyermekeinek, hogy maguk is szemüvegesek legyenek), és az elmúlt években 

már vagy száz gént azonosítottak, amelyek szerepet játszhatnak a betegségben, 

ez nem magyarázat mindenre. Sok vizsgálat bizonyította ugyanis, hogy az 

életmód jelentősen befolyásolja a rövidlátást. Míg a tradicionális életmódot 

folytató eszkimók körében szinte ismeretlen a rövidlátás (a rossz szeműek 

hányada nem éri el a két százalékot), addig az ő városi életformára áttért 

leszármazottaik ugyanolyan arányban szorulnak szemüvegre, mint a 

környezetükben élők. Az is közhelyszámba megy, hogy azok a gyerekek, akik 

több időt töltenek a négy fal között olvasással, tanulással vagy újabban 

számítógépezéssel, érintőképernyős mobileszközök nyomogatásával, 

gyakrabban válnak rövidlátóvá. A kínai iskolások például napi két órát 

vesződnek átlagosan a házi feladataikkal, miközben az angol vagy amerikai 

gyerekek ennek a felét sem. De az izraeli vallási iskolák, a jesivák tanulói, akik 

napjuk nagy részét szent szövegek tanulmányozásával töltik, is sokkal 

gyakrabban miópiásak, mint mások. Úgy tűnt hát, hogy nagyrészt valóban a 

tartós közelre fókuszálás okozza a rövidlátást. Születtek azonban olyan 

kutatási eredmények is, amelyek ellentmondani látszottak e régi 

bölcsességnek. 

Amikor ugyanis azt mérték fel a kutatók, hogy a rövidlátó, illetve az 

egészséges szemű gyerekek ténylegesen mennyi időt töltenek a komputer előtt, 

olvasással vagy a mobiltelefonjuk böngészésével, azt találták, hogy valójában 

nem sok különbség van a két csoport viselkedése között. Pontosabban van 

különbség, de inkább abban, hogy mennyi időt töltenek a szabadban. Ötszáz 
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amerikai és négyezer ausztrál általános iskolás évekig tartó követésével arra 

jutottak, hogy akik többet vannak a szabad levegőn, a napfényben, jelentősen 

kisebb eséllyel romlik el a szemük. Mindez akkor is igaz, ha a szabadban lévő 

gyerekek történetesen olvasnak, vagy a mobiltelefonjukon játszanak 

naphosszat, és akkor is, ha a szobában kuksoló fiatalok rá sem pillantanak a 

számítógép képernyőjére. 

Kell lennie tehát a közelre fókuszálás mellett (amely a legtöbb szakember 

szerint továbbra is fontos tényező) más hatásnak is, amely a zárt terekben 

elrontja a szemet. Sok kutató szerint ezt a hatást, amelyet állatkísérletekkel is 

igazoltak, az erős napfény váltja ki. A laboratóriumban szemüveget erősítettek 

kiscsibék szemére, amellyel növekedésük során rövidlátást lehet előidézni 

náluk. Azt találták, hogy ha erős fényben tartották a csirkéket, a szemüveg 

ellenére hatvan százalékkal kevesebben lettek miópiásak, mint a gyengébb 

fénnyel megvilágított társaik. A fény, gyanítják sokan, a dopamin nevű 

idegingerület-átvivő vegyület termelődését segíti elő a retinában. A dopamin a 

növekedés során meggátolja a szemgolyó megnyúlását, amely a fő oka a 

rövidlátás kialakulásának. Ugyancsak a látáskutatásban előszeretettel 

alkalmazott csirkéken sikerült kimutatni, hogy ha gátoljuk a szem 

dopamintermelését, akkor az erős fény nem véd a miópia ellen. Az utóbbi 

években gyereken is sikerült kimutatni a napfény jótékony hatását. Azon kínai 

diákoknak, akiknek naponta egy tanórát a szabadban tartottak, kevésbé romlott 

a szemük a tanév végére, mint a hagyományos osztályteremben tanuló 

társaiknak. Egyes szakemberek már azt javasolják, hogy üvegházakban tartsák 

a foglalkozások egy részét. 

– A szem egészséges fejlődéséhez szükség van a megfelelő mennyiségű 

napfényre. Hiába tűnhet úgy nekünk, hogy a szobában is elegendő mennyiségű 

fényt tudunk előállítani a mesterséges világítással, valójában ez a 

fénymennyiség sokkal kevesebb, mint a szabadban tapasztalható – 

figyelmeztet Nagy Zoltán Zsolt. – A rövidlátásnak tehát vannak genetikai, 

életmódbeli, táplálkozási tényezői, és valószínűleg sok minden más is hat rá. 

Ezek közül az életmódbeli okokat a legkönnyebb befolyásolnunk, így rá kell 

vennünk a gyerekeket, hogy a számítógép elől felállva menjenek ki játszani a 

szabadba.  

 

2015. május 30. 
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Kopasz fejmetszés 
 

 

 

A felsőoktatást irányító kormányzat úgy döntött, hogy a Miskolci 

Egyetem a jövőben nem indíthat kulturális antropológiai alapszakot. 

Ezzel megszűnik az ország egyetlen ilyen jellegű képzése. A sokak szerint 

pótolhatatlan veszteség az egész tudományág magyarországi jövőjét 

veszélyezteti. No de nem baj, a kulturális antropológia úgysem jó semmire. 

Vagy mégis?  

 

A délszláv háború kitörésekor, 1992-ben hirtelen tömegesen kezdtek 

Magyarországra érkezni a mozlim bosnyák menekültek. A magyar hatóságok 

elszállásolták őket, és még élelmet is adtak nekik. A bosnyákok azonban – 

érthetetlen (?) hálátlanságról tanúbizonyságot téve – nemcsak hogy 

visszautasították a feltálalt rántott karajt, de még lázongani is kezdtek. A 

helyiek persze szörnyen felháborodtak, sokan kifejezetten megutálták a 

menekülteket, hiszen a vendéglátók jót akartak tenni e szerencsétlen 

emberekkel, és ők a köszönet helyett válogatni kezdtek. Lehet, hogy akkor jól 

jött volna Kerepestarcsán egy kulturális antropológus, aki felvilágosítja a 

helyieket a mozlim étkezési szokásokról. 

Ezt a napjainkban különös aktualitással bíró példát említik elsőként 

tudományáguk nagyon is kézzelfogható hasznáról az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem kulturális antropológiai tanszékének munkatársai. Annak 

apropóján beszélgetünk velük, hogy sokak szerint a kulturális antropológia 

teljes hazai jövője került veszélybe, miután a kormány minapi döntése 

megszünteti a kulturális antropológiai alapképzést Magyarországon. 

– Az Egyesült Államokban ezrével kapnak antropológiai diplomát minden 

évben, és nem lesz mindegyikükből kulturális antropológus. Mégis 

hasznosítani tudják a megszerzett ismereteket, hiszen ez közismereti tárgy, 

saját társadalmunk és az egész világ kultúrájáról kap átfogó tudást, aki valaha 

is hallgatott kulturális antropológiát – mondja Kézdi Nagy Géza. – Nemcsak 

minél több egyetemen lenne szükség ilyen alapképzésre, hanem a gimnáziumi 

tanterv meghatározó tárgyává is kellene tenni. Erre voltak is próbálkozások, az 

elmúlt két évtizedben több középiskolában is tartottak kísérleti órákat, és 

nálunk tanári diplomát is lehetett szerezni. Jelenleg sajnos egyetlen 

középiskolában sem tanítanak antropológiát, részben a közoktatás állami 

átszervezése miatt. 

Társadalmi hasznosság… Az utóbbi időszakban e kifejezés vált egy-egy 

tudományág állami támogatásának (és így túlélésének) csaknem egyedüli 
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zálogává. A kifejezés pontos értelmét nehéz meghatározni – a kritikusok 

szerint azért, mert ilyen nincs neki. Mindenesetre valami olyasmit értenek rajta 

a tudománypolitika irányítói, hogy az adott területen végzett kutatások 

hozzájárulnak-e azonnal és nyolc elemivel is felfogható módon a nemzeti 

össztermék növeléséhez, magyarul, lesz-e tőle kenyere, pálinkája, autója a 

népnek. Nem minden tudományterület felel meg e követelményeknek. 

– A tudomány a világ jelenségeinek magyarázatára törekszik, nem pedig a 

gyorsan, könnyen felhasználható produktumok előállítását célozza. A 

kulturális antropológia más módszerekkel meg nem szerezhető ismerethalmazt 

hoz létre. A világ népei rendkívül sokfélék, és e változatosság leírása 

önmagában is igen fontos – tartja Sárkány Mihály. – Ám ennél sokkal 

fontosabb a változatosság magyarázata. E magyarázatmódok által a kulturális 

antropológiával foglalkozók olyan szemlélethez jutnak, amely más módon 

nem szerezhető meg. Olyan világban élünk, amelyben szinte rá vagyunk 

kényszerítve e sokféle ismeretet ötvöző szemléletmód elsajátítására. 

Az elmúlt évtizedekben magyar kulturális antropológusok a világ számos 

táján folytattak egyedülálló kutatást. Vargyas Gábor a nyolcvanas években a 

Közép-Vietnamban élő brú törzs tagjai között élt másfél évig, és ő volt az első 

nyugati tudós, aki beható módon tanulmányozta e nép életét. A tradicionális 

életmódot folytató brúk még vadásznak és gyűjtögetnek a földművelés mellett, 

miközben Észak- és Dél-Vietnam határának közelében lakva az északi oldalon 

részesei lettek a vietnami háborúnak. 

Mészáros Csaba a szibériai Jakutiában töltött két évet két településen. 

Kutatásai segítettek ledönteni azt a tévhitet, amely szerint Szibéria nomád lakói 

valamiféle ősi, bennszülött közösség fennmaradt képviselői. Valójában 

ugyanis legtöbbjüket történelmi léptékben nemrég telepítették össze 

különböző területekről, s a vizsgálat közösséggé formálódásuk külső és belső 

tényezőit világította meg. 

Sárkány Mihály pedig a kenyai kikujuk kávétermesztési gyakorlatát 

vizsgálva megállapíthatta, hogy lényegében ugyanazt a metszési módot 

alkalmazzák a kávécserjéken, amelyet Tokajban kopasz fejmetszésnek hívnak. 

Ezzel elérik, hogy a növények ne teremjenek, de megmaradjanak. A 

kávécserjék irtása ugyanis tiltott, ugyanakkor ezáltal a terület élelem- vagy 

takarmánynövények termesztésére mégis hasznosítható. 

Kézdi Nagy Géza mexikói totonák indiánokon végzett kutatásairól 

korábban már mi is írtunk (Szentjánosbogarak, 2010. július 17.). 

Sok kollégájuk természetesen Magyarországon vizsgál különféle 

népcsoportokat, mégpedig hosszan tartó terepmunkával. 

– A kulturális antropológiai kutatás megkerülhetetlen feltétele az alapos 

terepmunka. Mi nem íróasztal mellől vizsgálódunk, hanem megpróbálunk 

beilleszkedni a kérdéses népcsoport mindennapjaiba, és elmélyült kapcsolatba 

kerülni az emberekkel – mondja Sárkány Mihály. – Ilyen módszerekkel 
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munkatársaink magyar roma közösségekben sok más mellett feltárták, hogy 

például a szégyenről alkotott fogalom hogyan tér el az alkalmi látogatók vagy 

akár a szomszédságukban élő magyarok szégyenfogalmától, továbbá a nők 

miként érik el, hogy ne kerüljenek alávetett helyzetbe a hagyományosan 

férfiközpontúnak tekintett roma társadalomban. Ebből is az derült ki, hogy a 

világ sosem olyan egyszerű, mint amilyennek első látásra tűnhet. 

A kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a kulturális antropológia nem 

véletlenül azokban az országokban a legerősebb, amelyek kiterjedt nemzetközi 

kapcsolataik (és egykori gyarmatbirodalmaik) révén ma is jelentős hatást 

képesek gyakorolni a világ történéseire. Az amerikai, az angol és a francia 

antropológusok mindig is jelentős segítséget nyújtottak hazájuk érdekeinek 

érvényesítéséhez a világban. Ezek ismeretében nehezen érthető, hogy miért 

éppen Magyarország egyetlen, a Miskolci Egyetemen működő kulturális 

antropológiai alapképzését szándékszik megszüntetni a felsőoktatást irányító 

kormányzat (mester- és doktori képzést más egyetemek is folytatnak). 

– Huszonöt éve tanítunk kulturális antropológiát Magyarországon. Ez idő 

alatt számos egyedülálló felfedezést tettek általunk képzett kollégáink, ám úgy 

tűnik, a politikusok számára nagyon kevés volt ez a negyed évszázad arra, hogy 

felismerjék e tudományterület értelmét. Én nem érzek semmiféle kapcsolatot 

az antropológusok és a politikusok között, leszámítva néhány dakota 

közmondást – mondja Kézdi Nagy Géza. – Noha például az ELTE-n egyelőre 

megmarad a mesterképzés (MA), ha kihúzzák alóla a hároméves BA 

alapképzést, könynyen ellehetetlenülhet. Már most is tapasztaljuk, hogy 

számosan azok közül, akik meglehetősen távoli szakokon szerzett BA-

diplomákkal érkeznek az antropológiára, szinte semmilyen előismerettel nem 

rendelkeznek erről a tudományágról. 

A világtörténelemben, mondja Sárkány Mihály, megfontolandó példákat 

találunk rá, hogy politikai döntéshozók a kulturális antropológusok által 

megszerzett tudást alkalmazták, és arra is, amikor nem – utóbbi esetekben 

gyakran katasztrofális következményekkel járt ez az ignorancia. Az Egyesült 

Államokban a jelenleg is alkalmazott bevándorlási rendszer kialakításában és 

sikeres működtetésében az antropológiai kutatások eredményeire 

támaszkodtak, amelyek kimutatták, hogy a bevándorlók mindegyike – 

függetlenül az etnikai hátterétől – beilleszkedik az amerikai társadalomba. 

Az amerikai történelem másik jelentős pillanatában, Japán 1945-ös 

kapitulációja után az ellenség nemzeti karakterét vizsgáló antropológusok 

győzték meg a nyertes hatalmakat, hogy hagyják a trónján a császárt, mert 

felismerték, az ő személye előfeltétele annak, hogy Japán ne süllyedjen 

irányíthatatlan káoszba, és a háború után sikeressé válhasson. 

A negatív példa a közelmúlt iraki háborújához kapcsolódik, amikor a 

politikusok és a katonák látványosan semmibe vették az antropológusok 

ismereteit. A társadalom vallási és etnikai tagoltságának figyelmen kívül 
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hagyása, a törzsi és nagycsaládi kötelékek alapján szerveződő uralkodó elit 

struktúrájának vigyázatlan lerombolása szükségszerűen anarchiát okozott. 

A kutatók szerint nem az a kérdés, hogy hol van szükség Magyarországon 

kulturális antropológusokra, hanem az, hogy hol nincs. A cégek vezetésétől és 

az alkalmazottak vállalati kultúrába való beilleszkedésétől kezdve az 

államigazgatás és az önkormányzati irányítás valamennyi szintjéig olyan 

problémákkal találkoznak a szakemberek, amelyek megoldása kulturális 

antropológiai ismereteket kíván. Angliában rutinszerűen alkalmazzák az 

antropológiai módszereket a piackutatásokban, így sokkal átfogóbb és 

mélyebb képet alkothatnak a vásárlók motivációiról, attitűdjeiről és a vásárlási 

szokásaikat befolyásoló értékrendjükről. 

– Minden országban, így Magyarországon is bármiféle intézkedés 

megtervezéséhez elengedhetetlen az értő-értelmező tudás megszerzése. Erre 

pedig csak a kulturális antropológiához hasonló felfedező – tehát nem azonnal 

alkalmazott – tudomány képes. Csak így derülhet ki ugyanis, hogy mi hasznos 

és mi nem – fejti ki Papp Richárd. – A felsőoktatás átszervezésének az a 

legnagyobb tragédiája, hogy ideológiák szerint történik, függetlenül attól, 

minek van értelme és minek nincs. Az értelmező tudást sem a jelenben, sem a 

jövőben nem nélkülözheti egyetlen alkalmazás sem. Senki nem tudhatja, hogy 

évek múlva mi lesz hasznos és mi nem, hiszen a társadalom folyamatosan 

változik, így „hasznosság” alapján szelektálni a tudományágak között 

szükségszerűen hibás elgondolás. 

Mint Papp Richárd elmondta, az antropológusok bármely társadalmi 

rétegben képesek feltáró kutatást végezni. E vizsgálatok eredményei alapján 

egy hirtelen felbukkanó feszültség, probléma esetén azonnal, helyben válnak 

képessé a szociális szférában dolgozók e bajok kezelésére, így a közösség 

tagjai nem felülről kapnak a nyakukba egy intézkedést, hanem „saját 

hatáskörben” találhatnak megoldást. 

A migráció problémája mintegy keretbe foglalja a kulturális antropológia 

magyarországi történetét. Negyedszázada a délszláv háború elől menekülő 

földönfutók megjelenésekor épphogy elkezdődött az antropológia 

felsőoktatási intézményülése, napjainkban pedig újra a menekültek erősödő 

hullámai foglalkoztatják az emberek egy részét. A velük kapcsolatos, nap mint 

nap fokozódó előítéletek nem kis részben az ismeretek hiányosságaiból és a 

szükségszerűen téves leegyszerűsítésekből táplálkoznak. 

– Nincs olyan, hogy migráns kultúra, hiszen ezek az emberek számos 

különböző közösségből érkeznek, és mindannyian magukkal hozzák saját 

szülőföldjük nagyon is különböző kulturális tradícióit. A menekültek több-

kevesebb ideig Magyarországon tartózkodnak, és a kulturális különbségekből 

fakadó problémák kezeléséhez, megelőzéséhez értő-értelmező tudásra van 

szükség – folytatja Papp Richárd. – Egyáltalán nem mindegy például, hogy a 

menekültszállásokon hogyan helyezik el a különböző etnikumú, vallású, 
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világnézetű menekülteket. Egy pastu afgán apának például létfontosságú 

tudnia, hogy a lányait ki láthatja a folyosón, milyen szobákban szállásolják el 

őket, kivel kell osztozniuk a fürdőszobán, a vécén. Ahhoz is beható 

ismeretekre van szükség a kultúrákról, hogy felismerjük azokat a nekünk 

esetleg jelentéktelen apróságnak tűnő részleteket, amelyek más emberek 

számára életbevágó fontossággal bírnak, és akár életveszélyes összetűzések is 

kitörhetnek miattuk. 

Bár beszélgetőtársaink egyöntetűen aggódnak, hogy az ország egyetlen 

kulturális antropológiai alapképzésének, illetve az ugyancsak sok 

antropológiát oktató társadalmi tanulmányok alapszaknak a megszüntetése 

hátrányosan fogja érinteni a teljes tudományág magyarországi helyzetét, a 

döntés konkrét következményeit és a mögötte álló esetleges kormányzati 

motívumokat vérmérsékletük szerint eltérően ítélik meg. 

– Mi szeretnénk ezt a lépést nem az antropológia elleni általános 

támadásként értelmezni: szerintünk ez egyszerű félreértés. Sürgősen 

korrekcióra van szükség, és nemhogy csökkenteni kellene az alapképzések 

lehetőségeit, hanem kiszélesíteni – értékeli a helyzetet Sárkány Mihály. 

– Én viszont azt gondolom, hogy ez nem félreértés, hanem tudatos stratégia 

a kormány részéről. Főként olyan szakokat szüntetnek meg, neveznek át, 

amelyek interdiszciplinárisak, tehát a tudományágak közötti kapcsolatok 

felkutatására helyezik a hangsúlyt, és a kritikus, értelmező gondolkodásra 

tanítják a hallgatókat – tartja Papp Richárd. – Azt gondolom, hogy ennek a 

kormánynak erre a fajta tudásra nincs szüksége. Az antropológia és a 

társadalmi tanulmányok alapszak megszüntetését előbb-utóbb követni fogja a 

mesterszakok eltörlése is, miközben létkérdés lenne, hogy az ország sorsát 

érintő döntések előkészítésében antropológiai tudással bíró szakemberek 

tömege vegyen részt.  
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